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Legislativa Ordinária da 18ª
Legislatura

16.04.2015 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

13.05.2015 781

16.04.2015 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.05.2015 1157

16.04.2015 1ª Reunião Ordinária da

Comissão Extraordinária das

Águas

19.05.2015 1216

16.04.2015 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

20.05.2015 1312

17.04.2015 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

12.05.2015 752

22.04.2015 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

12.05.2015 754



____________________________________________________________________________ 

22.04.2015 6ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

13.05.2015 784

22.04.2015 8ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

13.05.2015 786

22.04.2015 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

16.05.2015 1159

22.04.2015 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

16.05.2015 1163

22.04.2015 4ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.05.2015 1164

22.04.2015 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.05.2015 1167

22.04.2015 5ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

16.05.2015 1171



____________________________________________________________________________ 

Financeira e Orçamentária na
1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

22.04.2015 10ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1217

22.04.2015 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

19.05.2015 1219

22.04.2015 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

20.05.2015 1314

23.04.2015 11ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.05.2015 1172

23.04.2015 2ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.05.2015 1173

23.04.2015 9ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.05.2015 1176



____________________________________________________________________________ 

23.04.2015 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.05.2015 1220

23.04.2015 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1222

23.04.2015 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1224

23.04.2015 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

19.05.2015 1226

23.04.2015 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

20.05.2015 1317

23.04.2015 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

20.05.2015 1319



____________________________________________________________________________ 

24.04.2015 3ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

16.05.2015 1177

24.04.2015 10ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.05.2015 1178

24.04.2015 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1229

27.04.2015 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.05.2015 1178

28.04.2015 12ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1232

28.04.2015 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

19.05.2015 1235



____________________________________________________________________________ 

28.04.2015 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1238

28.04.2015 7ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

19.05.2015 1241

28.04.2015 3ª Reunião Extraordinária da
Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.05.2015 1242

28.04.2015 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1244

28.04.2015 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.05.2015 1245

28.04.2015 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª
Legislatura

19.05.2015 1252



____________________________________________________________________________ 

29.04.2015 32ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

01.05.2015 72

29.04.2015 5ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada à

Entrega ao Sr. Antônio José

Vieira, Diretor-presidente da

Higident do Brasil Indústria e

Comércio Ltda., do Título de

Cidadão Honorário do Estado

de Minas Gerais

05.05.2015 175

29.04.2015 6ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

05.05.2015 188

29.04.2015 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.05.2015 1253

29.04.2015 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1257

29.04.2015 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

19.05.2015 1258



____________________________________________________________________________ 

29.04.2015 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

19.05.2015 1261

29.04.2015 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

19.05.2015 1262

29.04.2015 2ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e
outras Drogas na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1263

29.04.2015 2ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.05.2015 1265

29.04.2015 2ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

19.05.2015 1266

29.04.2015 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

19.05.2015 1266

29.04.2015 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura na 1ª

19.05.2015 1273



____________________________________________________________________________ 

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

30.04.2015 Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

05.05.2015 175

30.04.2015 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.05.2015 1275

30.04.2015 14ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1277

30.04.2015 1ª Reunião Ordinária da
Comissão Extraordinária de

Proteção dos Animais

19.05.2015 1280

30.04.2015 4ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

19.05.2015 1287

04.05.2015 2ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1289

05.05.2015 33ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

07.05.2015 292



____________________________________________________________________________ 

05.05.2015 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1290

05.05.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 22.620

19.05.2015 1294

05.05.2015 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª
Legislatura

19.05.2015 1294

05.05.2015 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

20.05.2015 1322

05.05.2015 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

20.05.2015 1328

05.05.2015 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

20.05.2015 1331



____________________________________________________________________________ 

05.05.2015 3ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e
outras Drogas na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

26.05.2015 2052

06.05.2015 34ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

08.05.2015 407

06.05.2015 7ª Reunião Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

12.05.2015 707

06.05.2015 4ª Reunião Extraordinária da
Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.05.2015 1297

06.05.2015 3ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

19.05.2015 1298

06.05.2015 7ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

19.05.2015 1298

06.05.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação de Michele
Abreu Arroyo para o Cargo de

Presidente do Iepha

19.05.2015 1299



____________________________________________________________________________ 

06.05.2015 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

19.05.2015 1299

06.05.2015 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

20.05.2015 1334

06.05.2015 15ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

20.05.2015 1336

06.05.2015 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

20.05.2015 1337

06.05.2015 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

20.05.2015 1338

06.05.2015 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

20.05.2015 1341

06.05.2015 16ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

20.05.2015 1342



____________________________________________________________________________ 

Legislativa Ordinária da 18ª
Legislatura

06.05.2015 8ª Reunião Ordinária da
Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

20.05.2015 1343

06.05.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação de Liza
Prado para o Cargo de

Presidente da Fundação de
Educação para o Trabalho de

Minas Gerais – Utramig

20.05.2015 1346

06.05.2015 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 22.620

26.05.2015 2053

07.05.2015 35ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

09.05.2015 537

07.05.2015 6ª Reunião Especial da 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª
Legislatura – Destinada a
Homenagear o Instituto de
Formação de Líderes – IFL

13.05.2015 773

07.05.2015 2ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.05.2015 1180



____________________________________________________________________________ 

07.05.2015 6ª Reunião Ordinária da
Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

16.05.2015 1182

07.05.2015 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

19.05.2015 1303

07.05.2015 11ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

20.05.2015 1347

07.05.2015 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

26.05.2015 2054

08.05.2015 5ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

20.05.2015 1348

11.05.2015 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

19.05.2015 1305

11.05.2015 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

20.05.2015 1349



____________________________________________________________________________ 

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

11.05.2015 5ª Reunião Extraordinária da
Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

20.05.2015 1350

12.05.2015 36ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

14.05.2015 800

12.05.2015 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1306

12.05.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial Indicação Augusto

Nunes-Filho para o Cargo de
Presidente da Fundação Clóvis

Salgado

19.05.2015 1308

12.05.2015 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

19.05.2015 1308

12.05.2015 17ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

20.05.2015 1352



____________________________________________________________________________ 

12.05.2015 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

20.05.2015 1354

12.05.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação de Flávio

Góes Menicucci para o Cargo
de Diretor-Geral do

Departamento de Obras do
Estado de Minas Gerais – Deop

20.05.2015 1355

12.05.2015 1ª Reunião Especial da Comissão
Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação de Márcio da
Silva Botelho para o Cargo de

Diretor-Geral do Ima

26.05.2015 2056

12.05.2015 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

26.05.2015 2056

12.05.2015 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

26.05.2015 2060

13.05.2015 37ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

15.05.2015 927



____________________________________________________________________________ 

13.05.2015 18ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

20.05.2015 1355

13.05.2015 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

26.05.2015 2062

13.05.2015 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

26.05.2015 2063

13.05.2015 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

26.05.2015 2067

13.05.2015 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

26.05.2015 2071

13.05.2015 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

26.05.2015 2072

13.05.2015 8ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Saúde na 1ª

27.05.2015 2099



____________________________________________________________________________ 

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

13.05.2015 3ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

27.05.2015 2102

13.05.2015 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

28.05.2015 2240

14.05.2015 Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

16.05.2015 1138

14.05.2015 20ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

20.05.2015 1356

14.05.2015 21ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

20.05.2015 1357

14.05.2015 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte
na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

26.05.2015 2073

14.05.2015 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de Educação,

26.05.2015 2075



____________________________________________________________________________ 

Ciência e Tecnologia na 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

14.05.2015 19ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

26.05.2015 2076

14.05.2015 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Indicação de
Augusto Nunes-Filho para o

Cargo de Presidente da
Fundação Clóvis Salgado

26.05.2015 2082

14.05.2015 7ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

26.05.2015 2083

14.05.2015 1ª Reunião Extraordinária da
Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Indicação de
Liza Prado para o Cargo de
Presidente da Fundação de

Educação para o Trabalho de
Minas Gerais – Utramig

26.05.2015 2087

14.05.2015 3ª Reunião Ordinária da
Comissão Extraordinária de

Proteção dos Animais

27.05.2015 2102

19.05.2015 38ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

21.05.2015 1363



____________________________________________________________________________ 

19.05.2015 9ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

26.05.2015 2088

19.05.2015 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

26.05.2015 2089

19.05.2015 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

26.05.2015 2092

20.05.2015 39ª Reunião Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

22.05.2015 1506

20.05.2015 22ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

26.05.2015 2094

20.05.2015 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da
18ª Legislatura

28.05.2015 2245

20.05.2015 12ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 18ª Legislatura

29.05.2015 2412



____________________________________________________________________________ 

21.05.2015 40ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

23.05.2015 1681

22.05.2015 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1º DE MAIO DE 2015

PROPOSIÇÃO DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.623

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

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de abril de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário
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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 e os multiplicadores foi

publicada no Diário do Legislativo, de 1º.5.2015.

ATAS
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 29/4/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  – Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  –
Correspondência: Mensagens nºs 19 e 20/2015 (encaminhando as Indicações nºs 14
e 15/2015, respectivamente), do governador do Estado – Ofícios – 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei Complementar nºs 32 e
33/2015  –  Projetos  de  Lei  nºs  1.249  a  1.265/2015  –  Requerimentos  nºs  529  a
579/2015 – Requerimentos  Ordinários  nºs  1.110 a 1.131/2015 – Proposições não
Recebidas:  Requerimentos  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Assuntos
Municipais  (2)  e  Projeto  de  Resolução  do  deputado  Gustavo  Corrêa  e  outros  –
Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Administração  Pública,  de
Transporte e de Direitos Humanos e do deputado Dalmo Ribeiro Silva – Oradores
Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Antônio  Jorge,  Gustavo  Corrêa,  Lafayette  de
Andrada, Arnaldo Silva e Doutor Jean Freire – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições – Decisões da Presidência (4) – Designação de Comissões:
Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº
22.620 e sobre as Indicações nºs 6 a 9/2015 – Comunicação da Presidência – Leitura
de  Comunicações  –  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  Ordinários  nºs
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1.089 a 1.131/2015; deferimento – Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 8/2015; aprovação – Votação de Requerimentos:
Requerimentos  nºs  196,  200,  212/2015;  aprovação;  Requerimento  nº  214/2015;
aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1;  Requerimentos  nºs  284  e  373/2015;
aprovação – Declarações de Voto – 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 – Cássio Soares –
Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Deiró Marra – Dilzon Melo
– Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar
Prado  –  Emidinho  Madeira  –  Fabiano  Tolentino  –  Fábio  Avelar  Oliveira  –  Fábio
Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira
– Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio Franco – Ione
Pinheiro – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – João Vítor
Xavier – Leandro Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro
–  Marília  Campos  –  Missionário  Marcio  Santiago  –  Nozinho  –  Paulo  Lamac  –
Professor Neivaldo – Roberto Andrade – Rogério Correia – Sargento Rodrigues –
Tiago Ulisses – 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 Wander Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Correspondência
– O deputado Ivair Nogueira, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 19/2015*
Belo Horizonte, 28 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
Fernando Antonio França Sette Pinheiro para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de

Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais – IPEM-MG.
A referida autarquia tem por finalidade executar as atividades de metrologia legal e

fiscalizar a qualidade de bens e serviços no Estado.

O indicado possui qualificação acadêmica e profissional com atuação relevante em
instituições públicas e privadas, preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar
o cargo de Diretor-Geral do IPEM-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 14/2015

Indicação do nome do Sr. Fernando Antonio França Sette Pinheiro para o cargo de

diretor-geral  do Instituto de Metrologia  e Qualidade do Estado de Minas Gerais  –
Ipem-MG.

– À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 20/2015*
Belo Horizonte, 28 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 da  Senhora
Maria do  Carmo Lara Perpétuo para o cargo de Presidente da  Fundação Helena

Antipoff – FHA.
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A referida fundação tem por finalidade promover ações educacionais que conduzam
à formação de cidadãos conscientes de sua responsabilidade ética e social.

A indicada possui qualificação acadêmica e profissional, com atuação relevante em
instituições públicas e privadas, preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar
o cargo de Presidente da FHA.

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 15/2015
Indicação  do  nome  da  Sra.  Maria  do  Carmo  Lara  Perpétuo  para  o  cargo  de

presidente da Fundação Helena Antipoff – FHA.
– À Comissão Especial.

OFÍCIOS
Do  Sr.  André  Quintão  Silva,  secretário  de  Trabalho  (2),  prestando  informações

relativas aos Requerimentos n°s 9.153 e 9.221/2014, da Comissão de Participação
Popular.

Do Sr.  Carlos Evandro Coelho da Fonseca, superintendente regional do Dnit  no
Estado (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n° 399/2015,
da Comissão de Transporte.

Da Sra. Katia Fagundes de Moura e Silva, oficial do Centro de Apoio Operacional
das  Promotorias  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  de  Apoio  Comunitário  do
Ministério Público, prestando informações relativas ao Requerimento n° 386/2015, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. João Cruz Reis Filho, secretário de Agricultura (2), prestando informações
relativas aos Requerimentos n°s 9.126 e 9.185/2014, da Comissão de Participação
Popular.

Do Sr. Júlio César Dias Campos, presidente da Câmara Municipal de Conceição
das  Alagoas,  encaminhando cópia  de moção com voto  de  congratulações  com o
presidente desta Casa pela realização do encontro com os presidentes das câmaras
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municipais  do Estado para o lançamento do Parlamento Jovem de Minas,  edição
2015.

Do Sr.  Marcus  Vinicius  Leite  Cabral  de  Melo,  coordenador-geral  de  Transporte,
Mineração e Obras Civis do Ibama, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 9.062/2014, da Cipe São Francisco.

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 32/2015

Autoriza o Governador do Estado a criar o Programa de Estímulo Operacional para
os Integrantes do Sistema Prisional e do Sistema Socioeducativo do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Governador do Estado autorizado a criar o Programa de Estímulo

Operacional  para  os  servidores  integrantes  do  sistema  prisional  e  do  sistema
socioeducativo do Estado.

Art.  2º  – O programa de que trata o  caput do art.  1º  destina-se a estimular os
integrantes do sistema prisional  e do sistema socioeducativo do Estado a dedicar
parte das horas livres ao serviço extraordinário em proveito de atividades finalísticas
operacionais prestadas à própria instituição.

§  1º  –  As  atividades  finalísticas  operacionais  de  que  trata  esta  lei  serão
regulamentadas por decreto do Poder Executivo.

§ 2º – Entende-se por serviço extraordinário todo aquele que ultrapasse a jornada
semanal  de  quarenta  horas  de  trabalho,  à  exceção  do  emprego  decorrente  de
condições emergenciais não passíveis de prévio planejamento.

§ 3º – A prestação de serviço extraordinário não poderá ultrapassar quarenta horas
mensais.

Art. 3º – Para fins de gerenciamento do serviço extraordinário, deverá ser criado, no
âmbito do sistema prisional, banco de horas ou mecanismo similar.

Art. 4º – O estímulo operacional de que trata esta lei dar-se-á mediante pagamento
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de indenização, calculada com base no resultado do valor/hora normal de trabalho,
de cada posto ou graduação, acrescido de 50% (cinquenta por cento) e multiplicado
pelo número de horas extraordinárias.

Parágrafo  único  –  A elaboração  da  tabela  referente  aos  valores  das  horas  de
serviço extraordinário, bem como a sua atualização quando dos reajustes salariais
concedidos  à  categoria,  ficará  a  cargo dos  integrantes  do  sistema prisional  e  do
sistema socioeducativo do Estado.

Art.  5º  –  As  despesas  decorrentes  da  criação  do  criado por  esta  lei  programa
correrão por  conta  de  dotação  orçamentária  própria  ou  de  convênios  com outros
entes públicos.

Art. 6º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: A motivação é fator fundamental ao desempenho de qualquer atividade

e, obviamente, tal premissa não é menos válida para a segurança pública. Aliás, para
os  profissionais  dessa  área,  em  face  dos  níveis  de  risco  e  tensão  a  que  são
rotineiramente submetidos, a motivação é especialmente importante para a obtenção
de níveis de criminalidade que permitam à sociedade sentir-se, de fato, segura.

Em que pese a variedade dos fatores motivacionais, seria ingênuo não associar a
motivação profissional ao pagamento de salários compatíveis e dignos, capazes do
atendimento às necessidades básicas profissionais e pessoais do servidor.

Assim, buscando o resgate de salários compatíveis com a responsabilidade exigida
pelo  sistema  de  segurança  pública,  especialmente  em  Minas  Gerais,  vê-se  o
profissional forçado a buscar atividades capazes de complementar sua renda para
melhorar o suporte à sua família.

Vista  a  questão  sob  ótica  mais  pragmática,  relacionada  ao  interesse  público  e
institucional, é igualmente correto afirmar que o aumento da complexidade da vida
urbana  e  a  demanda  crescente  por  segurança  exigem,  além  de  diversas  outras
providências, efetivo policial mais numeroso, uma vez que o atendimento, na área de
segurança pública, devido às restrições de recursos e a outros fatores, não se dá em
velocidade proporcional à necessidade.
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Os fatos acima sugerem, portanto, medidas com vistas à máxima utilização dos
recursos já existentes. Entretanto, os integrantes do sistema prisional e do sistema
socioeducativo  devem  ter  respeitados  direitos  fundamentais  ao  descanso  e  a
jornadas de trabalho humanas – ainda que lhes sejam negados os mesmos direitos
concedidos a todos os demais trabalhadores. Chega-se, portanto, a um impasse –
que situa em lados opostos a necessidade da população e os direitos dos servidores.
Como solução paliativa, capaz de permitir maior flexibilidade no uso dos efetivos já
disponíveis  e  de  atender,  igualmente,  às  necessidades  dos  profissionais  da
segurança, propomos a criação do programa objeto deste projeto de lei.

A  submissão  dos  integrantes  do  sistema  prisional  a  rotinas  estressantes  e
desumanas desencadeia, entre outros, dois fatores importantes: o desgaste físico e
mental  e  a  priorização  da  atividade  particular  em  detrimento  do  serviço  na
corporação,  que,  na  prática,  passa  a  ser  encarada  como “bico”,  uma vez  que  a
primeira remunera melhor.

Em  função  desse  quadro,  que  reflete  fielmente  a  realidade  dos  integrantes  do
sistema prisional e do sistema socioeducativo do Estado, tem a proposta em tela a
pretensão de estimular, por opção voluntária, a dedicação de parcela das horas livres
a serviços extraordinários na própria instituição. Nesse caso, haveria maior controle
quanto ao desgaste e, o que é importante, o profissional estaria amparado durante o
exercício da atividade extraordinária.

Outro benefício, certo e imensurável financeiramente, que pode ser alcançado com
a  implementação  desse  programa,  é  a  redução  do  número  de  mortes  desses
profissionais, tendo em vista que as tristes estatísticas apontam que mais de 80% das
mortes de agentes ocorrem quando estão de folga, realizando atividades profissionais
paralelas, quando deveriam estar descansando.

O pagamento de horas extras a esses profissionais já é uma realidade em alguns
estados e questionamentos sobre o tema já chegaram ao Judiciário em muitos deles.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2015
Autoriza o Governador do Estado a criar o Programa de Estímulo Operacional para

policiais civis do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Governador do Estado autorizado a criar o Programa de Estímulo

Operacional para Policiais Civis do Estado.
Art.  2º  – O programa de que trata o  caput do art.  1º  destina-se a estimular os

policiais civis a dedicarem parte de suas horas livres ao serviço extraordinário em
proveito de atividades finalísticas operacionais prestadas à própria corporação.

§ 1º – As atividades finalísticas operacionais de que trata esta lei serão definidas
por decreto do Poder Executivo.

§ 2º – Entende-se por serviço extraordinário todo aquele que ultrapasse a jornada
semanal  de  quarenta  horas  de  trabalho,  à  exceção  do  emprego  decorrente  de
condições emergenciais não passíveis de prévio planejamento.

§ 3º – A prestação de serviço extraordinário não poderá ultrapassar quarenta horas
mensais.

Art. 3º – Para fins de gerenciamento do serviço extraordinário, deverá ser criado, no
âmbito da Polícia Civil do Estado, banco de horas ou mecanismo similar.

Art.  4º  –  O  estímulo  operacional  de  que  trata  esta  lei  dar-se-á  mediante  o
pagamento de indenização calculada com base no resultado do valor/hora normal de
trabalho, de cada posto ou graduação, acrescido de 50% (cinquenta por cento)  e
multiplicado pelo número de horas extraordinárias.

Parágrafo  único  –  A elaboração  da  tabela  referente  aos  valores  das  horas  de
serviço extraordinário, bem como a sua atualização quando dos reajustes salariais
concedidos à categoria, ficará a cargo da Polícia Civil do Estado.

Art.  5º – As despesas decorrentes do programa criado por esta lei  correrão por
conta de dotação orçamentária própria ou de convênios com outros entes públicos.

Art. 6º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: A motivação é fator fundamental ao desempenho de qualquer atividade
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e, obviamente, tal premissa não é menos válida para a segurança pública. Aliás, para
os  profissionais  dessa  área,  em  face  dos  níveis  de  risco  e  tensão  a  que  são
rotineiramente submetidos, a motivação é especialmente importante para a obtenção
de níveis de criminalidade que permitam à sociedade sentir-se, de fato, segura.

Em  que  pese  a  variedade  dos  fatores  motivacionais,  seria  ingênuo  dissociar  a
motivação do pagamento de salários compatíveis e dignos, capazes do atendimento
às necessidades básicas profissionais e pessoais do servidor.

Assim, buscando o resgate de salários compatíveis com a responsabilidade exigida
para  o  exercício  da  atividade  policial,  especialmente  em  Minas  Gerais,  vê-se  o
profissional forçado a buscar atividades capazes de complementar sua renda para
melhorar o suporte à sua família.

Vista  a  questão  sob  ótica  mais  pragmática,  relacionada  ao  interesse  público  e
institucional, é igualmente correto afirmar que o aumento da complexidade da vida
urbana  e  a  demanda  crescente  por  segurança  exigem,  além  de  diversas  outras
providências, efetivo policial mais numeroso, uma vez que o atendimento, na área de
segurança pública, devido às restrições de recursos e a outros fatores, não se dá em
velocidade proporcional à necessidade.

Os fatos acima sugerem, portanto, medidas com vistas à máxima utilização dos
recursos já  existentes. Entretanto,  os  policiais  civis  devem ter respeitados direitos
fundamentais ao descanso e a jornadas de trabalho humanas – ainda que lhes sejam
negados os mesmos direitos concedidos a todos os demais trabalhadores. Chega-se,
portanto, a um impasse – que situa em lados opostos a necessidade da população e
os  direitos  dos  servidores.  Como  solução  paliativa,  capaz  de  permitir  maior
flexibilidade  no  uso  dos  efetivos  já  disponíveis  e  de  atender,  igualmente,  às
necessidades desses profissionais da segurança, propomos a criação do programa
objeto deste projeto de lei.

A  carga  horária  semanal  de  trabalho  do  policial  civil,  instituída  pela  Lei

Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, é de quarenta horas, vedado o

cumprimento de jornada diária superior a oito horas e, em regime de plantão, superior

a  doze  horas  ininterruptas,  salvo,  em  caráter  excepcional,  para  a  conclusão  de

determinada atividade policial  civil.  Como a remuneração concedida pelo Estado é
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insuficiente, o policial ainda é obrigado a fazer o conhecido “bico” em suas horas de

folga para prover sua família com relação à oferta de melhor acesso à educação,

entre outras necessidades.

A submissão de policiais a rotinas estressantes e desumanas desencadeia, entre

outros,  dois  fatores  importantes:  o  desgaste  físico  e  mental  e  a  priorização  da

atividade particular em detrimento do serviço na corporação, que, na prática, passa a

ser encarada como “bico”, uma vez que a primeira remunera melhor.

Em  função  desse  quadro,  que  reflete  fielmente  a  realidade  do  policial  civil  do

Estado, tem a proposta em tela a pretensão de estimular a dedicação voluntária de

parte das horas livres a serviços extraordinários na própria corporação. Nesse caso,

haveria  maior  controle  quanto  ao  desgaste  e,  o  que  é  importante,  o  profissional

estaria amparado durante o exercício da atividade extraordinária.

Outro  benefício,  certo  e  imensurável  financeiramente,  alcançado  com  a

implementação desse programa, é a redução do número de mortes de policiais, tendo

em vista que as tristes estatísticas apontam que mais de 80% das mortes de policiais

civis  ocorrem  quando  estão  de  “folga”,  nos  “bicos”,  quando  deveriam  estar  de

descansando.

O pagamento de horas extras a policiais civis já é uma realidade em alguns Estados

e questionamentos sobre o tema já chegaram ao Judiciário em muitos deles.

Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o pagamento de horas extras

aos policiais civis do Estado de Sergipe:

“STF-AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 597351 SE (STF)

Data de publicação: 21/09/2011

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL

CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE.  JORNADA DE TRABALHO.  PAGAMENTO DE

HORAS  EXTRAORDINÁRIAS  E  ADICIONAL  NOTURNO.  CONTROVÉRSIA

DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.

1 – Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto.

Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2 – Agravo regimental desprovido.
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Encontrado  em:  22-09-2011 EMENT VOL-02592-02 PP-00173 –  21/9/2011 LEI–
002068 ANO-1976 ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL... DE SERGIPE LEI ORDINÁRIA,
SE  LEI–  002068  ANO-1976  ESTATUTO  DA  POLÍCIA  CIVIL  DO  ESTADO  DE
SERGIPE LEI”.

Essa é uma tendência nacional que o Estado de Minas Gerais não pode ignorar. Se
o  Estado  alega  dificuldades  para  conceder  remuneração  digna,  que  permita  aos
profissionais da segurança pública sobreviverem apenas de seus contracheques, o

programa  criado  por  este  projeto  é  uma  alternativa  emergencial,  capaz  de  ser
comportada  pelo  orçamento  estadual  e  de  atenuar  o  sofrimento  de  homens  e
mulheres que vivem em verdadeiro regime de guerra e, o que é mais grave, sem

reconhecimento salarial ou moral.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.249/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial de Teófilo Otoni

– ACE-TO –, com sede no Município de Teófilo Otoni
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial

de Teófilo Otoni – ACE-TO –, com sede no Município de Teófilo Otoni.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.

Bosco
Justificação:  A Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Teófilo  Otoni  tem  como

finalidade lutar  pelo desenvolvimento e prosperidade do comércio, da indústria,  da

agropecuária, das extrações minerais e gemas e da prestação de serviços do seu
município.

Interferindo sempre que necessário, a associação debate os problemas técnicos,

sociais,  econômico-financeiros, políticos e outros de âmbito municipal,  regional  ou
nacional,  do  interesse  dos  associados,  sugerindo  medidas  e  procurando  evitar  a
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aplicação  daquelas  que  considerar  prejudiciais  aos  objetivos  que  representa  e
defende.

Promove por todos os meios ao seu alcance a perfeita união e solidariedade entre
seus  associados,  com  a  realização  de  feiras,  festas,  simpósios,  conferências,
congressos, seminários, cursos, palestras e outros eventos, diretamente ou através
da  Federação  das  Associações  Comerciais  e  Empresariais  do  Estado  de  Minas
Gerais.

A associação também proporciona assessoria  técnica  em assuntos  de  natureza
administrativa, econômica, tributária e jurídica aos associados, de modo a orientá-los
no exato cumprimento e observância da legislação vigente.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.250/2015
Declara de utilidade pública a Escola de Samba Unidos da Taquara Preta,  com

sede no Município de Cataguases.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Escola de Samba Unidos da Taquara

Preta, com sede no Município de Cataguases.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Doutor Wilson Batista
Justificação: A Escola de Samba Unidos da Taquara Preta, fundada em maio de

2005, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como finalidade participar
de manifestações culturais, folclóricas e de todas as formas de expressão que, direta
ou  indiretamente,  estão  ligadas  ao  samba.  A entidade  trabalha  para  promover  e
participar  de  eventos  cursos,  conferências,  debates,  espetáculos,  reuniões,
excursões, desfiles e de produção cultural,  social,  folclórica, desportiva e de lazer.
Também edita, comercializa e distribui revista, jornais, camisetas, periódicos em geral
sobre eventos carnavalescos e afins para proporcionar a difusão do Carnaval, sem
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descuidar  do  civismo  e  da  cultura,  realizando  reuniões  e  divertimento  de  caráter
recreativo e social.

Pelo  exposto,  o  trabalho  do  Escola  de  Samba  Unidos  da  Taquara  Preta  é
extremamente  meritório  e  a  entidade,  portanto,  é  merecedora  de  se  tornar  de
utilidade  pública,  para,  assim,  ter  mais  condições  de  desempenhar  sua  elevada
missão.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.251/2015
Altera a Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção,

conservação e melhoria do meio ambiente.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os §§ 1º e 2º do art. 8º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passam

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º – (…)
§  1º  –  O  Copam  poderá  estabelecer  prazos  diferenciados  para  a  análise  do

requerimento  de  cada  modalidade  de  licença  ou  autorização,  em  função  das
peculiaridades da atividade ou do empreendimento, bem como para a formulação de
exigências complementares, observado para a decisão a respeito do requerimento o
prazo de até quatro meses a contar da data do protocolo.

§  2º  –  Nos  casos  em  que  for  necessária  a  realização  de  Estudo  de  Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA-Rima – ou de audiência pública, o
prazo a que se refere o §1º deste artigo será de até dez meses.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Arnaldo Silva
Justificação: O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o

órgão ambiental competente analisa a localização, a instalação, a implantação e a
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operação  de  empreendimentos  e  atividades  utilizadores  de  recursos  ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daqueles que, sob qualquer
forma, possam causar degradação ambiental, considerando-se as disposições legais
e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

Trata-se de processo complexo que, no Estado de Minas Gerais, é realizado pelo
Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental,  por  intermédio  das  unidades  regionais
colegiadas. Ocorre que, apesar da instituição de prazos para que o poder público
analise os pedidos de licença ambiental e dos esforços de regulamentação feitos na
busca de conferir agilidade e eficiência ao processo, muitos desses pedidos estão
parados e outros demoram anos para ser analisados.

Entre os esforços empreendidos pelos Poderes Executivo e Legislativo na tentativa
de  conferir  agilidade  ao  processo  de  licenciamento  ambiental,  gostaríamos  de
destacar a criação da autorização ambiental de funcionamento,  a possibilidade de
solicitação  de  licença  prévia  e  de  licença  de  instalação  conjuntamente  para
determinados empreendimentos  e  a  determinação de sobrestamento  da  pauta  do
Copam no caso de superação do prazo previsto em lei para análise do processo.

Nota-se  que  a  citada  morosidade  na  análise  dos  processos  de  regularização
ambiental  resulta  em  flagrante  prejuízo  ao  empreendedor,  que  por  vezes  não
consegue planejar  a implantação de um empreendimento e ainda que,  apesar de
investir  dinheiro e tempo na implantação do empreendimento, não consegue vê-lo
funcionando.

Dessa forma, sugerimos a redução dos prazos previstos para análise, pelo poder
público, do processo de licenciamento.

–  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 1.252/2015
Altera a Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção,

conservação e melhoria do meio ambiente.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – O art.  8º da Lei  nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 6º:



86
____________________________________________________________________________

“Art. 8º – (…)
§  6º  –  A análise  dos  pedidos  de  licenciamento  e  de  autorização  ambiental  de

funcionamento observará as diretrizes do zoneamento ecológico-econômico – ZEE.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Arnaldo Silva
Justificação:  O  zoneamento  ecológico-econômico  –  ZEE –  é  o  diagnóstico  das

características naturais e socioeconômicas de todas as regiões do Estado. Uma de
suas funções é criar  cenários  alternativos para a consolidação de potencialidades
econômicas, a recuperação das áreas degradadas, a ocupação territorial integrada e
ordenada, bem como para o planejamento dos projetos de infraestrutura influenciados
pela  adoção  de  modelos  de  desenvolvimento  social,  econômica,  cultural  e
ambientalmente sustentáveis.

As informações disponibilizadas pelo ZEE devem servir de apoio à gestão territorial,
inclusive  no  âmbito  do  licenciamento  ambiental.  Entretanto,  o  ZEE atualmente  se
encontra desatualizado, uma vez que no ano de 2014 a ação do Plano Plurianual de
Ação Governamental destinada a atualizar o sistema não foi executada.

Diante do  exposto,  acreditamos que a valorização do ZEE e sua vinculação ao
processo de licenciamento ambiental vêm contribuir para a preservação ambiental em
Minas Gerais e, ainda, para a melhor alocação de recursos dos empreendimentos
que pretendem se instalar no Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.253/2015
Altera o art.  3º  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
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. 1º – O art. 3º da Lei nº 20.805, de 26 de julho de 2013, passa vigorar com a

seguinte redação:
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“Art.  3º  – Os estabelecimentos comerciais  fabricantes de  placas e  tarjetas  para
veículos automotores serão credenciados na proporção de um estabelecimento para
cada trinta mil veículos licenciados nos municípios integrantes de unidade regional da
Polícia Civil de Minas Gerais.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Tony Carlos
Justificação: O credenciamento de estabelecimento fabricantes de placas e tarjetas

na  forma  como  se  encontra  disciplinado  não  confere  eficiência  e  agilidade  aos
usuários do serviço público, pois que não considera o número de veículos existentes
em cada município integrante de unidade regional da Polícia Civil de Minas Gerais,
mas, sim, o número de eleitores. Isso, em nosso ver,  pode gerar um acúmulo de
serviços em certos municípios, com o consequente atraso no processo de fabricação
de placas e tarjetas.

O projeto de lei em pauta tem por objetivo conferir um critério de credenciamento de
estabelecimentos fabricantes de placas e tarjetas que considere o efetivo número de
veículos licenciados em cada município, conferindo, dessa maneira, maior agilidade
ao procedimento.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Sávio
Souza Cruz. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.039/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.254/2015
Dispõe sobre a integração dos órgãos de defesa social do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  A  Política  Estadual  de  Segurança  Pública  obedecerá  às  seguintes

diretrizes:
I – observância dos princípios e normas do Estado Democrático de Direito;
II – integração entre as instituições do Sistema de Defesa Social, bem como com

todo o Sistema de Justiça Criminal;
III  –  cooperação  dos  órgãos  de  segurança  pública  do  Estado  com  os  órgãos
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similares da União e de outras unidades da Federação, para que atuem, em especial,
no combate à criminalidade nas divisas dos estados;

IV – desenvolvimento de políticas de prevenção social da criminalidade;
V – adoção integrada de sistemas de informações relativos a segurança pública

pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da
Lei nº 13.968, de 27 de julho de 2001;

VI – transparência na gestão e no acesso a informações sobre segurança pública,
observadas as disposições da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e
da Lei n° 13.772, de 11 de dezembro de 2000;

VII – parceria permanente entre a população e as polícias nas ações de prevenção
e combate à violência e de defesa civil;

VIII – desenvolvimento de políticas de prevenção ao pânico e combate a incêndio e
de defesa civil.

Art.  2º – Com o objetivo de desenvolver a integração dos órgãos de segurança
pública, poderá ser ofertado curso de formação inicial conjunta para os ingressos na
Polícia Militar, na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros Militar, com regulamentação
a cargo da Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art. 3º – Os agentes de segurança pública devem sempre cumprir o dever que a lei
lhes impõe,  servindo a  comunidade,  protegendo as  pessoas contra  atos  ilegais  e
socorrendo-as em caso de sinistros.

Parágrafo único – Sempre que o uso legítimo da força e de armas de fogo for
inevitável, os responsáveis pela aplicação da lei deverão exercer moderação no uso
de tais recursos e agir na proporção da gravidade da infração e do objetivo legítimo a
ser alcançado.

Art. 4º – A fixação do efetivo de agentes das organizações de segurança pública do
Estado nos municípios será efetuada considerando-se os seguintes critérios técnicos:

I – população residente no município;
II  –  população  pendular  no  município,  assim  entendida  a  resultante  dos

deslocamentos populacionais intermunicipais diários ou semanais;
III – tendência de elevação da população municipal devido à imigração;
IV – dimensão territorial do município;
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V  –  arrecadação  do  Imposto  sobre  Operações  relativas  à  Circulação  de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal e de Comunicação e da Taxa de Incêndio no município;

VI – evolução dos indicadores de crimes violentos;
VII – existência de unidade prisional estadual no município;
VIII – peculiaridades locais que acarretem elevação de riscos à ordem pública;
IX – características geográficas, econômicas, industriais e evolução dos indicadores

de vulnerabilidade da região onde se encontra o município;
X – localização do município na divisa de Minas Gerais com outro estado;
XI – indicadores municipais de segurança rodoviária e de violência no trânsito;
XII – histórico de desastres naturais e antropogênicos no município.
Art.  5º  –  A  Política  Estadual  de  Segurança  Pública  buscará  a  colaboração

permanente entre a população e as polícias nas ações de prevenção e combate à
violência, observadas as seguintes diretrizes:

I – fortalecimento dos conselhos comunitários de segurança pública;
II  –  promoção de reuniões periódicas,  formais  e informais,  entre os  agentes de

policiamento e a população;
III – investimento em novas tecnologias da informação e comunicação visando à

mobilização da comunidade;
IV  –  envolvimento  da  comunidade  na  definição  de  horários  de  policiamento

ostensivo;
V  –  vedação  de  pagamento  direto  a  agentes  de  segurança  pública  de  auxílio

financeiro da comunidade para o financiamento de despesas relativas às atividades
de segurança pública;

VI  –  vedação  de  doação  por  particulares  a  agentes  de  segurança  pública,  de
presentes,  de  qualquer  tipo  ou  valor,  bem  como  recompensas  ou  vantagem  de
qualquer espécie em razão de suas atribuições;

VII  –  promoção  de  projetos  sociais  voltados  para  a  prevenção  e  o  combate  à
violência e defesa civil.

§  1º  –  Observado  o  devido  processo  administrativo,  o  não  cumprimento  do
estabelecido  neste  artigo  implicará,  para  o  agente  de  segurança  pública,  as
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penalidades previstas em estatuto próprio, e, à pessoa física ou jurídica responsável
pela infração, a penalidade de multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais), se o autor da infração for pessoa física, e de
1.000  Ufemgs  (mil  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),  se  for  pessoa
jurídica.

§  2°  –  A reincidência  acarretará  a  aplicação  da pena de multa  em  dobro,  e  o
reincidente,  se  for  estabelecimento  comercial,  será  interditado  pela  Secretaria  de
Estado de Defesa Social, independentemente das demais sanções administrativas,
civis e criminais aplicáveis.

Art. 6º – A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e os órgãos
responsáveis pelas políticas de gestão prisional e de gestão socioeducativa deverão
elaborar seu respectivo Plano Diretor de Fixação do Efetivo – PDFE –, a cada quatro
anos, composto pelas ações e pelos cronogramas de alteração dos seus efetivos nos
municípios, conforme critérios estabelecidos no art. 4º,  bem como prognósticos de
evasão e planejamento de concursos públicos.

§ 1º – O PDFE estabelecerá diretrizes técnicas para a distribuição territorial de frota
e equipamentos de segurança compatíveis com a fixação dos efetivos.

§ 2º – A participação da sociedade na elaboração do PDFE será obrigatória,  na
forma de regulamento.

§ 3º – Serão observados os princípios da proporcionalidade e da integração na
distribuição  de  efetivos  para  o  exercício  das  atividades  de  polícia  judiciária  e  de
polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.

§ 4º – A distribuição dos efetivos obedecerá a diretriz de integração das polícias
ostensiva e judiciária, devendo cada organização policial, no planejamento de suas
ações,  escalas  de  trabalho  e  plantões  de  atendimento,  priorizar  a  eficiência  e  a
efetividade da prestação do serviço de segurança pública.

§  5º  –  A distribuição  do efetivo  de  bombeiros  militares  obedecerá  a  diretriz  de
promoção da segurança contra incêndio e pânico e prevenção a catástrofes, devendo
o Corpo de Bombeiros Militar priorizar o tempo de resposta para preservação da vida
e a prevenção e combate aos princípios de incêndio.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Apresenta-se este projeto de lei tendo-se em vista que, no contexto do

Estado Democrático de  Direito,  um princípio  fundamental  que deve prevalecer  na
área de segurança pública é o da supremacia do interesse público sobre o privado.

Assim, é fundamental que a política de segurança pública tenha lastro no interesse
público  e  coletivo,  não  obstante  reconhecermos  o  papel  complementar
desempenhado  pelas  empresas  de  segurança  privada,  as  quais  estão  sujeitas  à
fiscalização da Polícia Federal.

Entendemos que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado
nos impõe a concepção, na forma de uma norma jurídica estadual, de uma política
pública centralizada nos órgãos de segurança pública.

Nesse contexto, a proposição foi elaborada com fulcro na necessidade de serem
estabelecidos elementos norteadores da política de segurança pública. O projeto de
lei busca principalmente dar conotação mais pública à política de segurança proposta
para o Estado.

O  texto  foi  elaborado  com  base  em  estudos  técnicos  sobre  as  políticas  de
segurança e contou com contribuições de profissionais de segurança pública e da
área acadêmica, apresentadas durante audiência pública com o objetivo de debater a
proposição.  Presente  na  reunião,  o  coordenador  do  Centro  de  Estudos  de
Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais – Crisp
UFMG –, Cláudio Beato, defendeu a importância de uma política de segurança que
seja sistêmica e promova a integração das forças de defesa social.

Diante do exposto é que contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
da 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 1.255/2015
Institui  o  Dia  do  Agente  de  Segurança  Socioeducativo,  a  ser  comemorado

anualmente no dia 10 de agosto.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituído  o  dia  do  Agente  de  Segurança  Socioeducativo,  a  ser

comemorado anualmente no dia 10 de agosto.
Paragrafo  único  –  Os  órgãos  públicos  responsáveis  pela  administração  da

segurança  socioeducativa  ficam  incumbidos  de  realizar  e  divulgar  campanhas  e
eventos que visem à valorização do profissional junto à sociedade.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril 2015.
Cabo Júlio
Justificação:  O  projeto  de  lei  tem  o  objetivo  de  instituir  o  Dia  do  Agente  de

Segurança  Socioeducativo,  homenageá-los  e  reconhecer  o  trabalho  desses
servidores que zelam pelo bem-estar da sociedade.

Os  agentes  de  segurança  socioeducativos  exercem  atividades  de  vigilância  e
escolta nos espaços intramuros e extramuros dos estabelecimentos da Subsecretaria
de Atendimento às Medidas Socioeducativas, zelando pela integridade física, mental
e emocional dos adolescentes em regime de internação e semiliberdade, além de
garantir a integridade do patrimônio e a segurança dos servidores em exercício nas
unidades  de  atendimento,  como  também  assegurar  o  cumprimento  das  medidas
socioeducativas  e  atuar  como  orientadores  no  processo  de  reinserção  social  do
adolescente autor de ato infracional.

O dia escolhido é a data em que foi sancionada a Lei  nº 15.302, de 2004, que
institui  no  âmbito  estadual  a  carreira  de  agente  de  segurança  socioeducativo  do
Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo.

Diante do exposto, compreendo ser justa e oportuna esta causa e peço aos nobres
deputados desta Casa a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

–  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 1.256/2015
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Filhos do Rei, com sede no

Município de Jequitinhonha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Filhos do

Rei, com sede no Município de Jequitinhonha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.

Léo Portela

Justificação:  A  Comunidade  Terapêutica  Filhos  do  Rei  tem  como  objetivo  o

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a promoção de ações sociais,

entre outras.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a 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 para a aprovação deste

projeto de lei.

–  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 1.257/2015

Declara de utilidade pública o Instituto Beneficente Peron – IBPeron –, 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 Instituto Beneficente Peron – IBPeron

–, com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.

Antônio Jorge

Justificação:  O projeto de lei  em epígrafe tem por objetivo  declarar  de utilidade

pública o Instituto Beneficente Peron – IBPeron –, com sede em Juiz de Fora desde

2012.

O IBPeron  é  uma entidade  civil,  sem fins  lucrativos  e  com  duração por  tempo
indeterminado.  Entre  outros  objetivos,  tem  como  finalidade  prestar  serviço  de
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assistência social à sociedade em geral;  realizar  atendimento,  assessoramento ou
defesa e garantia de direitos na área da assistência social; e garantir a universalidade
do atendimento, independente de contraprestação do usuário.

Considerando a  missão e  os  objetivos  dessa  instituição,  solicito  o  obséquio  do
apoio dos meus nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.258/2015
Institui o Dia do Agente Penitenciário, a ser comemorado anualmente no dia 7 de

março.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituído  o  Dia  do  Agente  Penitenciário,  a  ser  comemorado

anualmente em 7 março.

Paragrafo  único  –  Os  órgãos  públicos  responsáveis  pela  administração  da
segurança prisional ficam incumbidos de realizar e divulgar campanhas e eventos que
visam a valorização do profissional junto à sociedade.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Cabo Júlio

Justificação:  O  projeto  de  lei  tem  o  objetivo  de  instituir  o  Dia  do  Agente
Penitenciário,  reconhecer o trabalho desses servidores que zelam pela segurança
das unidades prisionais, assegurando a incolumidade física dos detentos e cumprindo

a missão de disciplinar os limites da aplicação das leis que tratam da execução da
pena.

Diante do exposto, compreendo ser justa e oportuna essa causa e peço aos nobres

deputados desta Casa a aprovação deste projeto de lei.
–  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.084/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.259/2015
Institui  a  Semana  Estadual  de  Conscientização  do  Autismo  e  dá  outras

providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Semana Estadual de Conscientização do Autismo, a ser

comemorada anualmente na semana do dia 2 de abril.
Art. 2º – Na semana instituída por esta lei serão desenvolvidas ações educativas,

tais  como  palestras,  seminários  e  cursos,  voltadas  aos  diversos  segmentos  da
sociedade, com o objetivo de conscientizar o cidadão acerca dos direitos da pessoa
com transtorno do espectro autista.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Duarte Bechir
Justificação:  Esta  proposição institui  a  Semana Estadual  de Conscientização do

Autismo, na semana do dia 2 de abril.
Escolhido  pela  Organização  das  Nações  Unidas  como  o  Dia  Mundial  de

Conscientização do Autismo, o dia 2 de abril configura data oportuna para reiterar a
fundamental importância da conscientização sobre a realidade do autismo, bem como
para  repensar  posturas,  preconceitos  e,  sobretudo,  firmar  propósitos  tendentes  a
minimizar 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.  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  Eugene  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.
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Por  conta  disso,  ainda  que  existam  diversas  abordagens  de  tratamento  para  o
autismo, o único elemento que representa um 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.

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 pessoas com o espectro.

É exatamente com o objetivo de provocar uma reflexão mais intensa a respeito dos
números  alarmantes,  que  se  propõe  a  criação  da  Semana  Estadual  de
Conscientização 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.

Registre-se, por importante, que, em 2012, foi sancionada a Lei Federal nº 12.764,
que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista, que reconhece a necessidade de atenção especial  com essa
parcela da população.

A chamada Lei Berenice Piana equiparou em direitos os autistas às pessoas com
deficiência, 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;
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,  ressaltamos alguns mitos que envolvem a realidade da pessoa
autista:  um deles é que o autista vive em seu mundo próprio,  sem condições de
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interagir com o próximo e distante da realidade que o cerca. Outro é 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 são as
nossas  próprias  limitações  que  nos  impedem de buscar  neles  a  possibilidade da
comunicação, fonte primária dos vínculos afetivos.

Assim, a Semana Estadual de Conscientização do Autismo servirá como ocasião
especial para que o autismo seja efetivamente compreendido com uma questão de
saúde pública, pelo número de pessoas que atinge e pelas nossas dificuldades em
lidar com o espectro.

Também  servirá  como instrumento  motivador  na  busca  de  superar  as  diversas
barreiras que impedem a interação com os autistas, para proporcionar uma vida mais
digna  aos  afetados  e  aos  seus  familiares,  e,  consequentemente,  tornar  a  nossa
sociedade mais humana e melhor.

–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.260/2015
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Mucambinho e Morcego,

com sede no Município de Felixlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do

Mucambinho e Morcego, com sede no Município de Felixlândia.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: A Associação Comunitária do Mucambinho e Morcego é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado, que tem por finalidade
congregar  órgãos  e  pessoas  interessadas  na  melhoria  das  condições
socioeconômicas  da  comunidade;  prestar  assistência  social,  promoção  humana  e
proteção à família; manter, promover, apoiar e coordenar atividades assistenciais.

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

Insta pontuar que a associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há
mais de um ano e sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade,
que realizam atividades voluntárias e não são remuneradas.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei  nº 12.972, de
1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.261/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  realização  do  exame denominado  “teste  da

linguinha” no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – É obrigatória a realização do exame denominado “teste da linguinha” em

recém-nascidos no Estado.
Parágrafo  único  –  O  exame  será  realizado  nas  unidades  hospitalares  por

fonoaudiólogo ou profissional da saúde devidamente capacitado.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei é de suma importância, pois visa a fazer realizar o

teste da linguinha por fonoaudiólogo ou profissional de saúde capacitado, em unidade
hospitalar, antes de a criança recém-nascida ser liberada para sua casa, nos casos
em que o nascimento tenha ocorrido naquele local.

Assim  poderá  ser  diagnosticada  de  forma  precoce  a  chamada  língua  presa,
prevenindo  dificuldade  de  amamentação.  As  alterações  do  frênulo  lingual  podem
comprometer o desenvolvimento de pessoas da infância à fase adulta, pois interferem
nos atos de sugar, mastigar e falar.

De  acordo  com  a  presidente  da  Sociedade  Brasileira  de  Fonoaudiologia,  Irene
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Marchesan,  o  ideal  é  que o exame seja  feito  no  primeiro  mês de vida  do  bebê.
Quando necessário,  a  criança deverá  ser  submetida  a  um procedimento cirúrgico
simples, para resolver o problema.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.262/2015
Torna obrigatória a afixação de informações relativas ao uso do telefone celular em

estabelecimento comercial responsável pela venda de produtos e pela prestação de
serviços de telecomunicações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o estabelecimento comercial responsável pela venda de produtos e

pela prestação de serviços de telecomunicações obrigado a afixar,  junto ao caixa,
placa de fácil leitura, com os seguintes dizeres: “O telefone celular emite radiações ou
ondas  eletromagnéticas  não  ionizantes.  Confira  as  informações  sobre  saúde  e
segurança no manual do aparelho”.

Art. 2º – 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. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação:  A  legislação  sobre  telecomunicações  e  radiodifusão  insere-se  no

âmbito  da  competência  legislativa  privativa  da  União  (inciso  IV  do  art.  22  da
Constituição  da  República);  contudo  o  conteúdo  da  proposição  não  versa
propriamente sobre a organização e a concessão dos serviços de telecomunicações,
de  que  trata  a  Lei  Federal  nº  9.295,  de  1996,  que  dispõe  sobre  os  serviços  de
telecomunicações  e  sua  organização,  sobre  o  órgão  regulador  e  dá  outras
providências, alterada pela Lei nº 9.472, de 1997, que trata sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda à Constituição nº 8, de 1995.
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Com  efeito,  a  matéria  constante  no  projeto  relaciona-se  intrinsecamente  com  o
consumo  e  com  a  saúde,  razão  pela  qual  se  insere  no  âmbito  da  legislação
concorrente  atribuída  a todos os  entes federativos  (incisos V e  XII  do  art.  24  da
Constituição  da  República),  de  tal  modo  que  o  Estado  poderá  legislar  sobre  o
assunto, suplementando a legislação federal sobre normas gerais (§ 2º do art. 24 da
Constituição da República), ou até mesmo exercendo competência legislativa plena,
para atender a suas peculiaridades, na ausência de normas gerais elaboradas pela
União (§ 4º do art. 24).

–  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 1.263/2015
Autoriza  o Poder  Executivo a doar  ao Município de São Gonçalo do Sapucaí  o

imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Sapucaí  imóvel com área de 5.000,00 m² (cinco mil  metros quadrados) registrado
com o nº 6.142, e com registro anterior nº 6.141, em 4/4/1960, no Livro 3-G, a fls. 42
do Livro de Transcrição das Transmissões do Cartório de Registro de Imóveis São
Gonçalo do Sapucaí.

Parágrafo  único  –  O imóvel  a  que se refere  o  caput deste  artigo  se  destina  à
construção de um espaço para os produtores rurais da região, entre outros.

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 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Atualmente o Município de São Gonçalo do Sapucaí, não dispondo de

imóveis  próprios suficientes  para acomodar  toda a sua estrutura,  requereu a esta
Casa a doação do imóvel supracitado.

Dessa  forma,  visando  a  preservar  o  referido  imóvel  e,  principalmente,  dar-lhe
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funcionalidade,  pois  está  ocioso  e,  sujeito  a  invasões  e  depreciação,  pretende  a
Prefeitura  de  São  Gonçalo  do  Sapucaí  instalar  no  local,  de  forma gradativa,  um
espaço para os produtores rurais da região.

Pelo  aludido  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.264/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras do serviço de telefonia

móvel manterem postos de atendimento presenciais em localidades com população
acima de vinte mil habitantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Esta  lei  estabelece a  obrigatoriedade de as empresas  prestadoras  de

serviço  de  telefonia  móvel  manterem  postos  de  atendimento  presenciais  em
localidades com população acima de vinte mil habitantes.

Art. 2º – Ficam as empresas operadoras de telefonia móvel obrigadas a manter em
funcionamento escritório ou loja, com endereço fixo, para atendimento de clientes e
usuários, nas cidades com população acima de vinte mil habitantes localizadas dentro
de sua área de concessão.

Art. 3º – As unidades de atendimento definidas no art. 2º desta lei deverão estar
preparadas para atender os usuários ou clientes no prazo máximo de trinta minutos.

§ 1º – O controle do prazo de atendimento de que trata o caput deste artigo será
realizado por meio da emissão de senhas numéricas, onde constará:

I – número da senha;
II – data e horário da chegada do cliente.
§  2º  –  Será  garantido  atendimento  preferencial  e  exclusivo  aos  idosos,  às

gestantes,  às  pessoas  com  deficiência  e  às  que  estejam  com  crianças  de  colo,
também por meio de senha numérica.

Art.  4º  –  As  empresas  operadoras  de  telefonia  deverão  promover  adequações
técnicas e arquitetônicas nos postos de atendimento de que trata esta lei para permitir
o acesso de pessoas com deficiência.
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Art.  5º  –  Os  locais  para  atendimento  de  que  trata  o  art.  2º  desta  lei  deverão
funcionar em horário comercial, cabendo-lhes receber as reclamações e denúncias
que venham a ser feitas por clientes e usuários contra os serviços ou atendimentos
oferecidos pelas empresas.

Parágrafo único – As reclamações e denúncias de que trata o  caput deste artigo
deverão ser obrigatoriamente protocoladas, no ato do recebimento, por funcionário
devidamente identificado.

Art. 6º – Não ficam dispensadas do cumprimento das determinações desta lei as
empresas que possuam sistema de teleatendimento.

Art. 7º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes
sanções:

I – advertência;
II – multa de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).
Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues
Justificação: Sabedores que somos de que todos os cidadãos precisam de respeito

e dignidade, é relevante falar sobre o atendimento precário prestado, em todo o País,
pelas  empresas  de  telefonia,  fixa  ou  móvel,  sobretudo  pela  falta  de  escritórios
próprios para atendimento a problemas de toda a ordem, que ocorrem o tempo todo.

Em  razão  disso,  apresentamos  este  projeto  de  lei,  que  dispõe  sobre  a
obrigatoriedade de as empresas de telefonia,  fixa ou móvel,  manterem escritórios
para atendimento presencial em cidades com população acima de 20 mil habitantes.

Destaque-se o fato de que os consumidores e clientes precisam de atendimentos
que muitas vezes não podem ser prestados através de call centers, com atendentes
que,  em  muitos  casos,  não  estão  adequadamente  preparados  para  oferecer
respostas ou soluções.

A  verdade  é  que,  embora  as  empresas  venham  buscando  modernizar  seus
sistemas  de  atendimento,  bem  se  vê  que  as  investidas  nesse  sentido  têm  se
mostrado insuficientes, haja vista o fato de o recorde de reclamações no Procon, em
todo o País, pertencer a essas empresas e seus serviços.
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Nas  cidades  com  número  significativo  de  habitantes,  significativo  também  é  o
aumento, ano a ano, do número de usuários de telefones, o que se configura como
grande avanço para o Brasil. A expansão desses serviços é, sem a menor dúvida, um
grande  passo  para  o  crescimento  e  desenvolvimento  nacional.  Entretanto,  os
transtornos  que  o  atendimento  on-line encerra  são  responsáveis  por  grandes
incômodos para a população em geral,  que não tem a quem recorrer quando da
ocorrência de problemas, que são muito comuns.

Com  a  reabertura  de  escritórios  para  atendimento  direto  ao  consumidor,  esses
problemas seriam bem menores, pois haveria uma resposta mais imediata para o
cliente, que desempenha o papel fundamental no crescimento da economia.

Outro aspecto importante é que, com a demissão e dispensa de funcionários sob a
alegação de modernidade no atendimento, as empresas de telefonia desobedecem a
regulamentos da Anatel, que determinam o “atendimento pessoal, interativo, diuturno
e  gratuito  aos  consumidores/usuários”,  assim  como  ao  Código  de  Defesa  do
Consumidor.

Destaque-se ainda o fato  de  que o  Ministério  Público  tem proposto  ações civis
públicas em diversos estados contra as empresas que vêm violando os direitos dos
consumidores e usuários forçados a se submeter aos atendimentos eletrônicos.

Este projeto de lei tem o objetivo de desencadear uma série de ações que estamos
e  vamos  continuar  adotando  em  prol  dos  cidadãos,  a  fim  de  garantirmos  o
cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

Assim  sendo,  peço  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  à  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 1.265/2015
Dispõe  sobre  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  da

Assembleia Legislativa referente ao ano de 2015 e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O valor do índice básico utilizado para o cálculo da tabela de vencimentos
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básicos dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, previsto no art. 5º da
Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007, com o reajuste aplicado pela Lei nº 21.236, de
19  de  maio  de  2014,  fica  reajustado  em  8,13%  (oito  vírgula  treze  por  cento),
passando a ser de R$589,10 (quinhentos e oitenta e nove reais e dez centavos), a
partir de 1º de abril de 2015, nos termos do art. 2º da Lei nº 19.838, de 2 de dezembro
de 2011.

Art. 2º – O disposto no art. 1º não se aplica:
I – ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

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

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

Art. 3º – Será admitida, mediante convênio, a cessão à Assembleia Legislativa de
um delegado de polícia e de um inspetor do quadro de pessoal da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais – PCMG –, que prestarão apoio às atividades institucionais
de competência da Presidência do Poder Legislativo, na forma de regulamento da
Mesa da Assembleia Legislativa.

§ 1º – Ficam instituídas na Assembleia Legislativa:
I – a Gratificação de Apoio do Delegado de Polícia à Presidência, devida a delegado

de polícia que,  no  exercício  de  suas  funções,  esteja  à disposição da Assembleia
Legislativa,  no  valor  correspondente  a  40%  (quarenta  por  cento)  do  vencimento
básico do cargo, nos termos de regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa;

II – a Gratificação de Apoio do Inspetor à Presidência, devida a inspetor que, no
exercício de suas funções, esteja à disposição da Assembleia Legislativa, no valor
correspondente  a 40% (quarenta  por  cento)  do  vencimento  básico  do  cargo,  nos
termos de regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

§  2º  –  As  gratificações  a  que  se  refere  o  §  1º  não  serão  incorporadas  à
remuneração,  aos proventos de aposentadoria  e reforma ou à  pensão e,  salvo o
cômputo no pagamento da Gratificação de Natal, nos termos da Lei nº 8.702, de 18
de  outubro  de  1984,  não  integrarão  a  base  de  cálculo  para  a  contribuição
previdenciária ou para qualquer outro benefício, vantagem ou adicional.
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Art.  4º  –  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de
recursos orçamentários da Assembleia Legislativa.

Art. 5º – Fica revogada a Lei nº 13.722, de 20 de outubro de 2000.
Art.  6º – Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

relativamente aos arts. 1° a 4°, a partir de 1º de abril de 2015.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Mesa da Assembleia
Justificação: A proposição em tela tem a finalidade de tratar dos seguintes temas: a

revisão  geral  da  remuneração  e  dos  proventos  dos  servidores  desta  Assembleia
Legislativa; a instituição de gratificação a ser concedida a servidores da Polícia Civil
do  Estado  que  exerçam  suas  atribuições  nesta  Casa;  e  a  revogação  de  norma
relativa à opção, pelo servidor, da instituição financeira ou cooperativa de crédito na
qual perceberá seus vencimentos ou proventos.

A concessão da revisão geral atende ao disposto no art. 2º da Lei nº 19.838, de 2
dezembro  de  2011,  o  qual  determina  que  a  remuneração  e  os  proventos  dos
servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, nos termos do caput do art. 24 da
Constituição  do  Estado  e  do  inciso  X  do  caput do  art.  37  da  Constituição  da
República, serão revistos no mês de abril, sem distinção de índices. O projeto propõe
a elevação do índice básico utilizado para o cálculo da tabela de vencimentos para
R$589,10, o que representa reajuste de 8,13%, correspondente à inflação acumulada
no período compreendido entre 1º/4/2014 e 31/3/2015, com base no Índice de Preços
ao Consumidor – IPCA –, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE  –,  conforme  dados  disponíveis  na  página  eletrônica  do  instituto
(www.ibge.gov.br).

Vale dizer que o projeto não veicula aumento real de salário, mas trata apenas de
restabelecer o poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores da Casa em virtude
da defasagem decorrente do processo inflacionário, medida que entendemos justa e
necessária.

É importante ressaltar que a Assembleia Legislativa vem cumprindo rigorosamente
os comandos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Para o exercício de
2014, as despesas com pessoal da ALMG não poderiam ultrapassar 2% do valor da
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Receita  Corrente  Líquida  –  RCL –  do  Estado.  E,  conforme  se  pode  verificar  no
Demonstrativo  da  Despesa de Pessoal  relativo  a  2014,  o  gasto da  Secretaria  da
Assembleia  Legislativa  na  área  de  pessoal,  sem  a  dedução  de  inativos  e
pensionistas, foi  de 1,4782% em relação à RCL,  índice que está bem abaixo até
mesmo do limite prudencial, que é de 1,9%.

A segunda medida proposta visa a estender à Polícia Civil a parceria atualmente
mantida pela Assembleia com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais, com o intuito de integração daquele órgão às atividades de
prevenção e segurança já desenvolvidas nesta instituição. O projeto propõe a cessão,
mediante convênio, de um delegado de polícia e um inspetor, visando a maximizar as
ações de polícia preventiva necessárias ao exercício do mandato eletivo.

A atividade  policial  desenvolvida  pelo  delegado  de  polícia  e  pelo  inspetor  na
Assembleia Legislativa apresenta peculiaridades em relação àquela por eles exercida
habitualmente em seu órgão de origem, incluindo deslocamentos para as diversas
regiões  do  Estado  em  função  das  atividades  da  Presidência,  do  que  decorre  a
necessidade de remunerá-los pelo desempenho de tais serviços.

As gratificações propostas estão em consonância com a instituída pelo Ministério
Público, conforme o art. 26 da Lei nº 14.323, de 20 de junho de 2002, que fixa o valor
da  Gratificação  de  Apoio  a  Investigação,  devida  a  policial  à  disposição  dessa
instituição no percentual de 40% da sua remuneração básica. Os policiais militares e
bombeiros  cedidos  à  ALMG  por  meio  de  convênios  similares  também  recebem
gratificação no mesmo percentual, nos termos, respectivamente, do art. 5º da Lei n°
14.445, de 26 de novembro de 2012, e do art. 5º da Lei nº 16.307, de 7 de agosto de
2006, de modo que as gratificações ora propostas atendem ao princípio da isonomia.

Por fim, revoga-se a Lei nº 13.722, de 20 de outubro de 2000, que dispõe sobre o
pagamento  de  militares,  de  servidores  públicos  e  de  pensionistas  do  Estado.  De
acordo  com  essa  norma,  o  servidor  pode  optar  pelo  recebimento  de  seus
vencimentos  integrais,  remuneração,  proventos  e  pensões  por  intermédio  de
cooperativa de crédito constituída de acordo com a Lei Federal n° 5.764, de 16 de
dezembro  de  1971,  à  qual  seja  filiado,  ou  de  instituição  bancária  que  integre  o
sistema financeiro nacional.
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Contudo, a prerrogativa constante na referida lei tornou-se desnecessária após a
edição da Resolução do Banco Central nº 4.292, de 20 de dezembro de 2013, que
dispõe  sobre  a  portabilidade  de  operações  de  crédito  realizadas  com  pessoas
naturais,  altera  a  Resolução  nº  3.401,  de  6  de  setembro  de  2006,  e  dá  outras
providências.  Com  amparo  na  mencionada  resolução,  o  servidor  pode  pedir  a
portabilidade dos créditos relativos a seus vencimentos ou proventos para qualquer
agência bancária.

Essa medida é de elevada importância para a administração pública, pois permite
racionalizar os trabalhos de controle, operação e créditos em contas bancárias, sem
causar nenhum prejuízo a direito do servidor público.

Pelas  razões  apresentadas,  solicitamos  aos  nobres  parlamentares  a  aprovação
desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
Nº 529/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

às Secretarias  de Defesa Social  e  de Governo pedido de providências acerca da
denúncia recebida por essa comissão sobre a situação do Sd. PM Wilson Mendes
Vieira,  lotado  no  2º  BPM  de  Juiz  de  Fora,  acompanhado  de  relato  por  ele
encaminhado.

Nº 530/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Andrea Cláudia Vacchiano, diretora do Detran-MG,
pela realização de leilões de veículos apreendidos e relevante ajuda para a solução
de problemas de saúde pública, como a dengue e a febre chicungunha, e por diminuir
a superlotação dos pátios. (– À Comissão de Saúde.)

Nº  531/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na Cia. PM
Ind. P. Cães, pela atuação na ocorrência de 14/4/2015, em Sabará, que resultou na
apreensão de quantia em dinheiro. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 532/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao Conselho  Nacional  de Justiça,  à  Presidência  e à Corregedoria  do  Tribunal  de
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Justiça e à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado pedido de providências quanto a
denúncias envolvendo a forma de adoção de menores e a destituição de guarda na
Comarca de Barbacena.

Nº 533/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de pesar aos familiares pelo falecimento do Sr. Celso Magalhães Pinto,

presidente do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais.
Nº  534/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com o Sr. Luiz Humberto França, jornalista e escritor, pelo lançamento

de seu primeiro livro: Telejornalismo no interior: a arte de fazer mais com menos. (– À
Comissão de Transporte.)

Nº 535/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Vigilância  Sanitária  da  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  o
desenvolvimento de ações de fiscalização em estabelecimentos comerciais do ramo
da alimentação, em especial nas pastelarias, a fim de se verificar se a carne utilizada

nesses locais tem boa procedência,  em cumprimento da Lei  nº  12.728,  de 30 de
dezembro de 1997. (– À Comissão de Saúde.)

Nº  536/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  a  comunidade  de  Lagoa  Grande  pelo  23º  aniversário  desse
município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  537/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao presidente da Cemig pedido de informações acerca da relação de
municípios  que  receberam  transferência  de  ativos  de  iluminação  pública  da
companhia e qual o motivo do atraso de transferência para alguns municípios.

Nº 538/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
diretor-geral do DER-MG e ao secretário de Meio Ambiente pedido de informações
sobre a situação das obras de pavimentação da MG-760, no entroncamento BR 262 –

Cava Grande – contorno de Timóteo.
Nº 539/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

diretor-geral do DER-MG pedido de informações acerca do cronograma para o início
da execução das obras de melhoramento e pavimentação do trecho da MG-129 do
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entroncamento da BR-381 entre São Gonçalo do Rio Abaixo e Santa Bárbara, ou
sobre o andamento das obras, caso já iniciadas.

Nº  540/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado à presidente da Copasa-MG pedido de informações referentes ao plano
estadual de saneamento básico, nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro
de 2007. (– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  541/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Autopista  Fernão  Dias,  concessionária  da  Rodovia  Fernão Dias,  manifestação de
repúdio ao despreparo no atendimento e solução rápida de situações de acidentes e
panes, como a ocorrida no período de 21 a 23 de março de 2015.

Nº  542/2015,  da Comissão de Transporte,  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  543/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Planejamento pedido de providências para fornecimento de telefonia
móvel  no Distrito  de Catuni,  no Município de Francisco Sá,  pelo Programa Minas
Comunica II.

Nº  544/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  retomada  das  obras  de
reforma e ampliação do aeroporto de Patrocínio.

Nº  545/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  intervenha  junto  à
Agência Nacional de Aviação Civil para possibilitar a transferência da linha comercial
de voo da Gol Linhas Aéreas de Confins a Juiz de Fora para o Aeroporto Carlos
Drummond de Andrade.

Nº  546/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências para o cadastramento
do  Povoado  de  Pompéu,  situado  no  Município  de  Açucena,  no  Programa  Minas
Comunica II.
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Nº 547/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  pedido  de  providências  para  o
cadastramento  do  Povoado  de  Pompéu,  situado  no  Município  de  Açucena,  no
Programa Minas Comunica II.

Nº 548/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Transportes 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 549/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Transportes 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 550/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Transportes pedido de providências para
inclusão  do  trecho da  rodovia  que  liga  a  MG-290  ao Distrito  de  Sertãozinho,  no
Município de Borda da Mata, no Programa Caminhos de Minas.

Nº 551/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Transportes pedido de providências para
retomada das obras de pavimentação do trecho da rodovia que liga o Distrito de
Douradinho ao Município de Machado, com extensão de 23km, incluído no Programa
Caminhos de Minas.

Nº 552/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Transportes 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,  no Programa
Caminhos de Minas.

Nº  553/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja instalada sinalização
adequada na MG-232, em frente ao estabelecimento Comercial Andrade, situado no
Bairro Industrial, no Município de Santana do Paraíso.

Nº  554/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
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Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  pedido  de  providências  para  a
pavimentação da MG-678, que liga Araçuaí a Novo Cruzeiro e Ladainha, nas obras
do Programa Minas Logística, também denominado Caminhos de Minas.

Nº  555/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Planejamento pedido de providências para o fornecimento de telefonia
móvel  no  Distrito  de  Vila  Pereira,  em  Nanuque,  no  âmbito  do  Programa  Minas
Comunica II.

Nº  556/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de Transportes  pedido  de  providências  para  a  publicação de edital  de
concorrência  para  recuperação  e  repavimentação  asfáltica  do  trecho  da  MG-320
entre Jaguaraçu e Marliéria.

Nº  557/2015,  da Comissão de Transporte,  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, com vistas à instalação do sinal de telefonia
móvel previsto pelo Programa Minas Comunica II.

Nº  558/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Planejamento pedido de providências para o fornecimento de telefonia
móvel  no  Distrito  de  São  João  da  Vacaria,  em  Virgem  da  Lapa,  previsto  pelo
Programa Minas Comunica II.

Nº  559/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  inclusão  do  Distrito  de
Aimorezinho, em Serra dos Aimorés, no Programa Minas Comunica II.

Nº 560/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para reativação do Aeroporto Regional
do Circuito das Águas.

Nº  561/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de Transportes  pedido  de  providências  para  a  publicação de edital  de
concorrência com vistas à recuperação e repavimentação asfáltica do acesso da BR-
458 até Ipaba.

Nº  562/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de Transportes  pedido  de  providências  para  a  publicação de edital  de
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concorrência com vistas à recuperação e repavimentação asfáltica do acesso da BR-
458 até Bugre.

Nº  563/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de Transportes  pedido  de  providências  para  a  publicação de edital  de
concorrência com vistas à recuperação e repavimentação asfáltica da MG-120, entre
Nova Era e São Domingos do Prata.

Nº  564/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de Transportes  pedido  de  providências  para  a  publicação de edital  de
concorrência com vistas à recuperação e repavimentação asfáltica da MG-329, da
entrada da BR-116 até Bom Jesus do Galho.

Nº  565/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de Transportes  pedido  de  providências  para  a  publicação de edital  de
concorrência com vistas à recuperação e repavimentação asfáltica da MG-820, entre
São Domingos do Prata e Dionísio.

Nº 566/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
DER-MG pedido de providências para promover concurso público com vistas a suprir
as necessidades da autarquia.

Nº 567/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado à
Cemig pedido de providências para viabilizar a extensão da rede de energia elétrica
na Ilha da União, zona rural do Município de São Francisco.

Nº 568/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para priorizar a aprovação de
projeto destinado ao aproveitamento da energia solar.

Nº 569/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado pedido de providências para reapresentar o projeto de lei
que trata da reformulação do Fhidro.

Nº 570/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado
ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  agilizar  o  processo  de
regularização fundiária em áreas urbanas de propriedade da Fundação Ruralminas
em Jaíba e Itabira.

Nº 571/2015, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado
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ao governador do Estado pedido de providências para liberar os recursos relativos às
indenizações de desapropriações referentes às obras de construção da Barragem de
Jequitaí.

Nº  572/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de
providências para a instalação de um centro de internação de menores infratores no
Município de Muriaé.

Nº 573/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações com a  Sra.  Evangelina  Castilho Duarte,  desembargadora-
superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar, por seu trabalho de combate à violência contra a mulher. (– À Comissão de
Direitos Humanos.)

Nº  574/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao TJMG pedido de providências para a ampliação de varas criminais
especializadas  em violência  contra  a  mulher  no  Estado,  acompanhado das notas
taquigráficas  da  2ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão.  (–  À  Comissão  de
Administração Pública.)

Nº  575/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público do Trabalho pedido de providências para apurar
possíveis  ilegalidades,  por  parte  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  na  gestão  da
educação  infantil,  relativas  ao  não  atendimento  de  requisitos  de  qualificação
profissional  e  à  terceirização  ilegal,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da
audiência pública dessa comissão realizada em 12/3/2015.

Nº  576/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Promotoria Estadual de Defesa da Educação do Ministério Público de
Minas Gerais pedido de providências para apurar possíveis ilegalidades, por parte da
Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  na  gestão  da  educação  infantil,  relativas  ao  não
atendimento  de  requisitos  de  qualificação  profissional  e  à  terceirização  ilegal,
acompanhado das notas taquigráficas da audiência pública dessa comissão realizada
em 12/3/2015. (– Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  577/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  secretário  de  Planejamento  pedido  de  informações,
consubstanciado em relatórios, sobre o acompanhamento do 9º Objetivo do Milênio,
que versa sobre o combate à violência contra a mulher.

Nº 578/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  a  divulgação  de  dados
questionáveis,  conforme menciona,  nos  âmbitos  da  segurança,  educação,  Cidade
Administrativa,  gestão,  cultura,  inovação  e  saúde.  (–  Distribuídos  à  Mesa  da
Assembleia.)

Nº 579/2015, do deputado Léo Portela, em que solicita seja enviado à Secretaria de
Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  sejam  incluídas  as  guardas
municipais na confecção e elaboração do Registro de Eventos da Defesa Social. (–
Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Noraldino
Júnior. Anexe-se ao Requerimento nº 50/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 1.110/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 876/2011.
Nº 1.111/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 867/2011.
Nº 1.112/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 921/2011.
Nº 1.113/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.438/2011.
Nº 1.114/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.969/2011.
Nº 1.115/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.971/2011.
Nº 1.116/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.171/2011.
Nº 1.117/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.849/2012.
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Nº 1.118/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.051/2012.

Nº 1.119/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.142/2012.

Nº 1.120/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.465/2012.

Nº 1.121/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.417/2013.

Nº 1.122/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.878/2014.

Nº 1.123/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.083/2014.

Nº 1.124/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.300/2014.

Nº 1.125/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.464/2014.

Nº 1.126/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.709/2015.

Nº 1.127/2015, do deputado Dilzon Melo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.962/2011.

Nº 1.128/2015, do deputado Dilzon Melo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.020/2013.

Nº 1.129/2015, do deputado Dilzon Melo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.477/2013.

Nº 1.130/2015, do deputado Dilzon Melo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.252/2014.

Nº 1.131/2015, do deputado Dilzon Melo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.550/2014.

Proposições não Recebidas
– A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
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REQUERIMENTO
Da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja formulada manifestação

de aplauso aos policiais militares lotados na 1ª Companhia Rotam, na 3º Companhia
Rotam e na Companhia Independente de Policiamento com Cães, pela prisão do Sr.
Renato  de  Jesus  Silva  e  pela  apreensão  de  inúmeras  armas  de  fogo  durante
operação realizada em 14/4/2015, em Contagem.

– A presidência, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso I do art. 284, do
Regimento Interno, deixa de receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTO
Da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Fundação Clóvis Salgado pedido de providências para que o Ballet Jovem do Palácio
das Artes possa continuar utilizando as instalações da fundação para a realização das
atividades do grupo.

REQUERIMENTO
Da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Cultura pedido de providências para a manutenção do Ballet Jovem do
Palácio das Artes.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Susta os efeitos do ato que concedeu ao Sr. João Pedro Stédile a Grande Medalha

da Inconfidência.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – Ficam sustados os efeitos do ato que concedeu ao Sr. João Pedro Stedile

a  Grande  Medalha  da  Inconfidência,  conforme  consta  no  ato  assinado  pelo
Governador do Estado em 16 de abril de 2015 e publicado no caderno 1, coluna 3, do
Diário do Executivo, na edição do diário oficial do Estado de 17 de abril de 2015, nos
termos do art. 62, XXX, da Constituição do Estado.

Art.  2º – A sustação a que se refere o art. 1º tem fundamento na ausência dos
requisitos exigidos ao beneficiário do galardão concedido pelo art. 1º da Lei nº 882,
de 28 de julho de 1952, c/c o art. 1º do Decreto 36.690, de 10 de março de 1997,
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referentes à destacada contribuição ao desenvolvimento cultural, econômico e social
do Estado e do País.

Art. 3º – Em vista do disposto nesta resolução, fica determinado ao Assessor do
Cerimonial da Governadoria do Estado, Secretário Executivo da Medalha, que retire
do rol dos homenageados o nome do Sr. João Pedro Stedile e dele recolha a Grande
Medalha  da  Inconfidência,  dando  ciência  à  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de
Minas,  por  seu  Presidente,  do  cumprimento  das  medidas  impostas  por  esta
resolução.

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 17 de abril de 2015.

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2015.
Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Antônio Jorge – Arlen Santiago – Bonifácio

Mourão – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Gil Pereira – Ione Pinheiro – João Leite
– Lafayette de Andrada – Luiz Humberto Carneiro – Neilando Pimenta – Sargento
Rodrigues – Tito Torres.

Comunicações
–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Transporte e de Direitos Humanos e do deputado Dalmo
Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Antônio Jorge.
O deputado Antônio Jorge* – Sr. Presidente e caríssimos pares, o que me traz à

tribuna nesta tarde é fazer repercutir um assunto de plano nacional que talvez tenha
passado despercebido pela maioria dos mineiros, mas que tem uma premência muito
grande na agenda de Minas, principalmente se olharmos os fatos recentes do nosso
cenário político, no embate do governo com a oposição nas questões do equilíbrio
fiscal,  do  déficit,  do  atraso  da  aprovação  do  nosso  orçamento  e  das  várias
reivindicações, nas diversas categorias profissionais, como a questão das dívidas dos
estados.  Aproveito  a  oportunidade  para  mais  uma  vez  saudar  a  presença  dos
trabalhadores da saúde da Fhemig.

Trata-se de uma negociação em que, na última legislatura, esta Casa teve papel
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muito relevante. Na ocasião, o deputado Dinis Pinheiro, que presidia a Casa, liderou-
a em conjunto com outras assembleias. Diria até, deputada Ione Pinheiro, a quem
concederei  aparte  dentro  de  alguns  minutos,  que  a  nossa  Assembleia  teve
importância capital na renegociação das dívidas do Estado. E ao fim e ao cabo, nem
tudo que  pretendíamos,  para  o  correto  equilíbrio,  e  para  que a  agiotagem  oficial
cessasse no relacionamento com estados e municípios por parte do governo federal,
conseguimos, mas tivemos uma repactuação de indexadores da dívida pública dos
estados.

Minas Gerais compromete, somente com pagamento de juros, algo em torno de
R$6.000.000.000,00 anuais, um orçamento e meio da saúde. E esse indexador será
uma oportunidade de reescalonamento, senão no ativo, no principal da dívida, melhor
dizendo, mas no compromisso de custeio, de liquidez dos estados para com a União.
Mas, pasmem!, foi aprovado. A medida está em vigor, mas não está sendo cumprida.
Aí  o  componente  político  que  eu  dizia  que,  aparentemente,  está  passando
despercebido não só do estado político, deputado João Leite – V. Exa.  que é tão
atento ao debate nacional –, mas também do cidadão.

Vejam V.  Exas.:  o  prefeito  Haddad,  da  capital  de São Paulo,  pessoa íntima do
núcleo duro do governo federal, do PT, por meio da sua procuradoria instruiu uma
ação judicial  contra a União para que cumpra a lei  e o novo indexador.  Deputado
João  Leite,  para  Minas  isso  significa  R$400.000.000,00  a  menos  por  ano  de
comprometimento de custeio.

A deputada Ione Pinheiro, a quem concederei aparte, tomou a iniciativa correta de
se  dirigir  ao  nosso  governador  e  questionar  por  que  não  estamos  também
pressionando o governo federal, já que o assunto recorrente é o déficit público.

A deputada Ione Pinheiro (em aparte)* – Boa tarde, presidente; boa tarde, deputado
Antônio Jorge; boa tarde, colegas; boa tarde, plateia. Entrei com um requerimento
porque, no final de novembro do ano passado, foi sancionada a Lei Complementar nº
148 pela presidenta da República. Por essa lei, é possível os estados e os municípios
renegociarem suas dívidas com a União. Há aproximadamente um mês a prefeitura
do Rio de Janeiro entrou na Justiça, apesar de essa lei estar em vigor – quero deixar
isso bem claro –, e requereu que colocassem outro índice para o cálculo da dívida,
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conforme  a  lei  determina.  A dívida  da  prefeitura  do  Rio  de  Janeiro  passou  de
R$6.000.000.000,00 para  R$1.200.000.000,00.  Interessante é  que o  prefeito  é  da
base aliada da nossa presidenta. Semana passada o prefeito de São Paulo tomou a
mesma atitude. Ele foi à Justiça requerendo a reavaliação da dívida.

Então,  fico  pensando:  não  está  faltando  dinheiro  em  Minas?  Minas  está  sem
recursos?  Por  que  Minas  está  deixando  isso  e  pagando  como  juros
R$400.000.000,00 por mês? Já seria uma economia de R$1.500.000.000,00.  Não
sou eu, Ione Pinheiro, nem o Antônio Jorge que estamos falando; é o parecer do
Tribunal  de  Contas,  que  está  no  site do  Tribunal  de  Contas.  Acho  que  nossos
governantes,  nossos  administradores  não  se  podem  dar  ao  luxo  de  jogar  esse
dinheiro  fora.  Está  faltando  dinheiro  para  a  saúde,  está  faltando  dinheiro  para  a
educação, está faltando dinheiro para a segurança, e nossos governadores cruzam
os braços e não recorrem à Justiça para requerer esse benefício.

Então,  presidente,  eu  gostaria  que  indagássemos  ao  governo,  aos  nossos
administradores,  ao  secretário  de  Fazenda,  ao  procurador  do  Estado  de  Minas
Gerais:  por  quê?  Por  que  eles  estão  dando  mais  importância  a  essa  amizade
partidária  ou  a  esse  coleguismo,  em  vez  de  defenderem  os  mineiros?  Vamos
defendê-los em primeiro lugar.

Muito bonita a campanha da água, a campanha da Copasa. Cada gota conta, mas
cada centavo também conta. O dinheiro também faz falta para trazer melhorias para o
nosso povo. Obrigada, deputado.

O deputado Antônio Jorge* – Muito obrigado pela contribuição de V. Exa., deputada
Ione Pinheiro.

Para  ilustrar  a  magnitude  do  problema  que  está  salientado  aí,  revelado  pela
renegociação das dívidas públicas, todos sabem que isso foi um arranjo ainda no
primeiro  governo  Fernando  Henrique  e  que  o  índice  à  época  escolhido  foi
amplamente favorável  aos devedores, municípios e estados,  que aderiram a essa
renegociação; todavia, com a estabilização da moeda, em períodos em que a inflação
tomou um comportamento mais civilizado, a indexação se tornou muito maior do que
a verdadeira correção monetária nos anos vindouros após o ajuste. Para se ter ideia,
em 1988, o total dos empréstimos dos estados correspondia a R$93.000.000.000,00,
deputado Isauro Calais.
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Em 2011, os estados já tinham pago R$158.000.000.000,00, e a dívida, hoje, é de
R$423.000.000.000,00.  Se isso  não é  agiotagem, seria  o  quê? Então,  o  governo
Dilma, em face dessa grande pressão, insisto, liderada pela Assembleia de Minas,
com as outras Assembleias do Brasil, conseguiu mudar uma coisa singela, que não
atendeu a todos os pressupostos solicitados, mas houve uma mudança do indexador.
Essa mudança do indexador está vigendo, já vamos para o quarto mês. Mês a mês,
são recursos que continuamos gastando, existindo uma lei aprovada pelo governo
federal, sancionada pela presidenta Dilma, que precisa ser posta em prática.

Insisto, em Minas Gerais quatro meses significarão R$1.600.000.000,00 a menos
de custeio com o pagamento dessa dívida. O Estado do Rio de Janeiro, que tem
participação  anual  da  dívida  de  R$6.000.000.000,00,  só  com  essa  renegociação
passou para R$1.200.000.000,00.

Vejam  que  interessante:  o  governador  Pezão  foi  signatário  da  campanha  da
presidenta  nos  dois  turnos e foi  o  primeiro  a  entrar  na Justiça.  O segundo foi  o
Município de São Paulo, por intermédio do prefeito Haddad, que também é do PT.
Portanto,  oxalá não precisemos dos tribunais para resolver essa questão,  mas do
nosso governador, firme na defesa dos interesses de Minas e também pressionando.
O que me chama atenção é que a deputada Ione fez um requerimento solicitando
informação, e a Casa acabou recusando, e isso não faz sentido. Precisamos nos unir
para  cobrar  do  governo  federal  a  imediata  aplicação  da  lei  e  da  mudança  do
indexador da dívida pública.

O deputado João Leite (em aparte)* – Deputado Antônio Jorge, muito obrigado. V.
Exa. se notabilizou em nosso estado, pela defesa da saúde da população e agora
tem um papel fundamental nesta Casa para cobrar os avanços do nosso governo na
área da saúde, sob sua orientação e seu comando.

É  interessante,  estou  aqui  com  notícias  de  algo  que  lhe  interessa  muito:
saneamento  no  Brasil.  O  PT gosta  de  dizer  que  saneamento  não  é  saúde,  que
investimento em saneamento  não é  saúde.  E eles  estão cumprindo isso  mesmo.
Imaginem que as duas cidades governadas pelo PT em Minas Gerais, Ribeirão das
Neves  e  Valadares,  aparecem  como  as  mais  malposicionadas  no  ranking  de
tratamento de esgoto. No Brasil, todos os dias são produzidas mais de 5 mil piscinas
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olímpicas de esgoto, e não há investimento nenhum do governo federal, que virou as
costas para estados e municípios.

Queria aproveitar este tempo também para falar de algo um pouco fora do assunto.
Quero lamentar o fechamento do Palácio da Liberdade. Meu pai foi policial  nesse
palácio. Quando criança, eu visitava o Palácio, que sempre foi um lugar aberto à
população. Agora o PT fecha o Palácio da Liberdade. Parece o Estado Islâmico, que
sai quebrando a memória, as estátuas e os quadros. A memória de Minas Gerais está
ali no Palácio da Liberdade, e o atual governo quer apagar a história e o que foi feito
pelo governo anterior, que criou um museu para visitação. As pessoas que vêm a
Belo Horizonte, meus amigos, querem ir ao Palácio da Liberdade, visitá-lo, visitar a
Praça da Liberdade, mas o PT fechou: “Hoje não pode”. O governador Pimentel quis
um orçamento para chamá-lo de seu e agora ele tem um palácio só dele.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Quero apenas parabenizá-lo pelo
pronunciamento. Ontem estive com a nossa assessoria e passei-lhe um para-casa:
achar uma forma de nós, do bloco de oposição, entrarmos com uma ação semelhante
ou que chegasse ao mesmo objetivo a que chegou o prefeito de São Paulo, Fernando
Haddad, cobrando do governo federal a questão da dívida pública dos estados e dos
municípios. No nosso caso, do Estado de Minas Gerais.

Já que temos um governador omisso quanto a essa questão, o Estado deve estar
com muito dinheiro no bolso, vivendo com sobra de recursos, ele não está vendo
necessidade de fazer esse questionamento. Por isso pedi a nossa assessoria que
levantasse a melhor forma de nós, do bloco de oposição, questionarmos na Justiça a
situação da dívida pública. Muito obrigado.

O deputado Antônio Jorge* – Obrigado, deputado.
O deputado Durval Ângelo (em aparte)* – Apenas gostaria de dizer que o Fernando

Pimentel recebeu uma herança maldita. Uma parte dela é que, no dia da posse, no
Palácio,  tiveram que ficar  controlando o  número  de pessoas  que subiam, porque
aquele piso estava ruindo. É esta a grande razão de terem proibido a visitação ao
Palácio:  necessidade  de  reforma.  E  quem  denuncia  são  as  pessoas  do  governo
anterior que foram tiradas do cargo. No mínimo, isso nos levanta uma interrogação.
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Então acho que ele está fechado para reforma para que mantenham o patrimônio
público em boas condições.

O deputado Antônio Jorge* – Agradeço a sua intervenção, deputado Durval Ângelo,
mas gostaria muito, pela atual importância de V. Exa. no relacionamento desta Casa
com o governo, pelo papel que ocupa, que considerasse o assunto da cobrança e da
pressão dos mineiros sobre o governo federal para defender a imediata aplicação do
indexador da dívida pública.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa*  –  Boa tarde a todos  os senhores e as  senhores.

Queria cumprimentar o presidente desta reunião, deputado Hely Tarqüínio; todos os
deputados  e  deputadas  presentes  neste  Plenário,  deputados  que  com  certeza
representam muito bem todos os mineiros;  o  público  presente  nas galerias  deste
Plenário;  e todos os telespectadores da TV Assembleia, TV criada e instituída, há
alguns anos,  pelo deputado Alencar  e que vem sofrendo um grande processo de
modernização  para  que  os  telespectadores  dos  quatro  cantos  de  Minas  Gerais
possam, cada vez mais, ter  uma televisão moderna, uma televisão que venha ao
encontro das grandes redes nacionais.

Deputado Dalmo Ribeiro, começo este pronunciamento pegando uma deixa no que
foi publicado nos jornais de circulação em nosso país ontem. Muitos fizeram questão
de repetir, replicar a matéria do resultado da pesquisa mensal de emprego, que, para
minha decepção – não vou dizer surpresa, porque era de se esperar, sobretudo da
forma como o  atual  governo  vem  conduzindo  o  nosso  país  –,  bateu  os  maiores
índices, deputado Lafayette de Andrada, desde o ano de 2011. Isso quer dizer que o
desemprego  no  nosso  país,  bandeira  sempre  levantada  pelo  partido  do  atual
governador, o Pimentel do Vaccari e da presidenta da República, Dilma Rousseff, que
sempre  procuraram  pautar  seu  discurso  político  em  prol  dos  trabalhadores,
infelizmente, na semana do dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, apresentou índices
que mostram exatamente o contrário.

Por outro lado, quero dar o exemplo de uma cidade do Sul de Minas, governada por
um prefeito do PSDB, partido do senador Aécio e do governador Anastasia, o mais



123
____________________________________________________________________________

querido, como diz o deputado João Leite, que quantas e quantas vezes – quero fazer
esse adendo – foi discriminado e xingado por determinados parlamentares aqui neste
Plenário.  Refiro-me a uma cidadezinha no Sul  de Minas, deputado Dalmo Ribeiro
Silva, à minha querida Juruaia, onde na manhã de amanhã se inicia uma feira de
lingerie. Essa cidade encontrou, deputado João Leite, a sua vocação. Essa cidade é
administrada pelo prefeito Alvinho, que tem ao seu lado o vice-prefeito  Rodrigo e
outros tantos vereadores. Essa cidade encontrou sua vocação e hoje gera mais de 4
mil  empregos  diretos,  deputados  João  Leite  e  Gustavo  Valadares.  A geração  de
emprego é quase igual à da fábrica da Fiat, que o Fernando Pimentel, do Vaccari,
levou para Pernambuco, quando ele era ministro de Indústria e Comércio.

Essa cidade  hoje  é  referência  para  todos  os  brasileiros  como uma cidade que
produz, como uma cidade que gera riqueza, que gera emprego, que gera impostos
para o nosso estado. Tenho certeza de que também estarei presente, isso se Deus
quiser,  para participar  da abertura da feira, ao lado da nossa presidenta da Aciju,
Tânia Mara.

Há o  oposto,  volto  a  dizer.  Enquanto  as  cidades  governadofone  deste  Plenário
afirmou que na legislatura passada tínhamos nesta Casa um bloco que se dizia Minas
sem Censura. Quantas e quantas vezes o governador Aécio, o governador Anastasia
foram atacados de forma equivocada, sobretudo, deputado Lafayette de Andrada, no
lado pessoal. Quantas e quantas vezes determinados parlamentares subiam a esta
tribuna para dizer que aquele governo manipulava a imprensa, não deixava sair as
notícias da forma que deveriam sair.

Pegunto hoje, deputados Lafayette de Andrada e Gustavo Valadares, cadê o atual
governo que proibiu a nossa rede, a nossa TV Minas de transmitir um programa que
havia  nas  segundas-feiras  à  noite,  para,  nesse  horário,  transmitir  discurso  da
presidente da República? Sabem o por quê disso, deputado Wander Borges? Porque
o  atual  governo  se  sentiu  criticado  por  aquela  televisão,  pela  TV  Cultura  num
determinado programa ou pelos jornalistas que ali estavam. Cadê o atual governo
que censurou o Ballet Jovem, deputado Gustavo Valadares? Cadê o atual governo –
e que me perdoe o líder do governo –, que fechou as portas do Palácio da Liberdade
à visitação porque o chão está caindo? Realmente vem caindo há muitos anos, até
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porque a construção é de mil oitocentos e não sei quando. A reforma tem de ser feita,
como  os  governos  passados  fizeram.  Não,  este  governo  fecha  a  exposição
permanente, destrói a história de Minas, como destruiu a história de Minas Gerais,
quando, em 21 de abril, deu a medalha a João Pedro Stédile, um homem que, com
certeza, já prestou inúmeros serviços ao nosso país. Este parlamentar tem vergonha
de ouvir  os órgãos de imprensa dizerem que o governador de Minas, o Fernando
Pimentel,  do Vaccari,  suja a história  daqueles  que construíram Minas Gerais,  que
trabalharam, que produziram, daqueles que geraram emprego, daqueles que geraram
receita, ao contemplar aqueles que incentivam a baderna, a desordem, a invasão e a
destruição.

Quem censura e suja a imagem de Minas é o atual governo. Deputado João Leite,
antes de conceder  aparte a V.  Exa.,  quero dizer  a cada um dos senhores e das
senhoras que aqui se encontram e aos telespectadores da TV Assembleia que estão
por toda Minas Gerais que amanhã, dia 30 de abril, o atual governo completará 120
dias de gestão e este parlamentar apresentará um requerimento, na condição de líder
do Bloco Verdade e Coerência. Solicitarei que o atual governo publique e diga quais
eventos oficiais ele teve em 120 dias. Ir ao Rio de Janeiro é evento oficial? Ele foi a
Nova York também. Você sabe quais foram os dois eventos, deputado Antônio Jorge,
que  o  governador  de  Minas  teve  até  hoje?  Ele  fez  seu  discurso  de  posse  e,
posteriormente, em uma entrevista coletiva, fez críticas à gestão passada, e fez isso
também quando foi a Montes Claros dar posse ao deputado Paulo Guedes. Meus
senhores e minhas senhoras, o governo que iria dialogar com cada um de vocês está
fazendo isso? Cadê as soluções que foram prometidas durante a campanha eleitoral?
Este parlamentar quer saber de tudo isso. Este parlamentar respeita a democracia.
Cadê aqueles parlamentares que cobravam o teto dos servidores da educação? Cadê
aqueles parlamentares que defendiam os funcionários da saúde? Cadê o governo,
meus  amigos? Cadê  a  agenda  oficial  e  os  compromissos  de  campanha? Vamos
cobrar tudo isso do governador.

O deputado João Leite (em aparte)*  – Muito obrigado.  Ainda bem que estamos
numa democracia. Aqueles que não conseguem conviver com o contraditório querem
calar a voz dos outros. Isso não nos incomoda. Ficamos acostumados há 12 anos.
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Quando  assumimos  o  governo  de  Minas,  o  servidor  público  recebia  em  sete
chamadas. Minha mãe recebia no dia 29 do mês. Com Aécio Neves, os servidores
públicos passaram a receber até o 5º dia útil, e aí entraram esses que prometiam o
piso  nacional  aos  professores,  prometiam  descongelar  carreira,  e  agora  vão  dar
R$40,00 de abono. Cortaram o vale-refeição do servidor público. Esse é o PT, essa é
a verdade sobre  o PT. É difícil  ouvir  isso,  mas eles  querem calar  as  pessoas.  É
impossível calar todo mundo. Vamos falar, é nosso direito.

Onde estão as promessas do Sr. Pimentel? Hoje temos 50% de aumento na conta
de luz e também temos aumento na conta de água. O PT trouxe a inflação para o
Brasil, o PT ama a inflação, o PT está deixando o servidor público numa situação
terrível  em  Minas  Gerais.  O  mais  grave  de  tudo  é  a  censura,  é  tentar  calar  as
pessoas. Qual é a chance de nos calarmos? Não temos chance. Não adianta gritar,
tem de doer em vocês mesmos. Esse partido traiu o povo brasileiro. Esse partido
roubou  o  sonho  do  povo  brasileiro.  O  povo  brasileiro  teve  seu  sonho  roubado.
Encontro as pessoas pelas ruas e vejo que a esperança dessas pessoas foi roubada
pelo PT.

O  PT  roubou  a  esperança  do  povo  brasileiro.  Não  temos  medo,  mas  eles
conseguem  calar:  tiraram  o  jornalista  Márcio  Doti,  há  41  anos  na  Rádio  Itatiaia;
obrigaram que fosse mandado embora. Esse é o PT que roubou a esperança do povo
brasileiro.

Vieram  aqui  querendo  nos  calar,  mas  não  nos  calam  não.  Vejam  a  saúde,
abandonada pelo  PT;  vejam a Fhemig,  ela  está  censurada,  mas aqui  pode  falar.
Vamos garantir a fala do servidor público, não vamos nos calar.

O deputado Gustavo Corrêa* – Deputado João Leite, agradeço a V. Exa.
Causa estranheza a este parlamentar – e considero saudáveis e democráticas as

manifestações  nas  galarias  –  que  determinados  parlamentares  que,  na  tarde  de
ontem, criticavam quem gritava nas galerias hoje aplaudam. Volto a dizer algo que
deve ser permanente nos homens públicos: manter sempre a linha de coerência nas
posturas e nas ideias. Quando nos convém, temos uma postura, mas, quando não
nos convém, outra. Fui governo durante 12 anos, sempre estive aqui aceitando as
críticas, como ainda aceito, e defendendo um governo porque acreditava, e acredito,



126
____________________________________________________________________________

ser o melhor para Minas. E espero que aqueles que aqui estarão nos próximos quatro
anos saibam que as críticas virão, por isso dialoguem e trabalhem para mudar a vida
dos mineiros em vez de roubar-lhes a ilusão, como tem sido feito.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Lafayette de Andrada.
O  deputado  Lafayette  de  Andrada*  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  concedo

aparte ao eminente líder da Minoria.
O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Está ali o secretário-geral da Mesa,

Carlos Eduardo Navarro. Queria saber se há possibilidade de o painel mostrar, em
uma metade, os deputados ao vivo aqui hoje e, na outra metade, os que estavam
aqui no dia de ontem. Existem aqueles que ficam aqui, no Plenário, sob vaias e sob
aplausos: o deputado Gustavo Corrêa, o deputado João Leite, o deputado Sargento
Rodrigues e, do bloco de oposição, o deputado Dilzon Melo; e existem aqueles que
só aparecem em Plenário quando alguns vêm aplaudi-los, não conseguem receber
uma vaia sequer. Assim, pediria ao Sr. Carlos Eduardo Navarro para dividir o painel
em dois.  Estamos às 14h43min do dia 29 de abril;  coloque metade com aqueles
deputados que estavam aqui ontem e a outra metade com os que estão aqui agora.
Nós, do bloco de oposição, estamos aqui sob vaia e sob aplauso. Procurem saber
sobre os que ontem sumiram daqui porque receberam meia dúzia de vaias. Muito
obrigado, deputado.

O deputado Lafayette de Andrada* – Sr. Presidente, Srs. Deputados, subo a esta
tribuna para fazer aqui algumas reflexões importantes. Primeiro, quero solidarizar-me
com os servidores da Fhemig que estão aqui em busca de uma solução e que foram,
como tantos outros, iludidos pelo governo atual à época das eleições. Quero também
me solidarizar com os servidores da educação, com o Sind-UTE, pelo luto em que
estão. Está aí a camisa: “luto”. E todos nós somos solidários a esse luto, pois foram
todos enganados pelo governo atual à época das eleições.

Recordo-me muito das promessas do governo de Minas Gerais durante o período
eleitoral, mas, na hora de votar o aumento dos servidores aqui, há cerca de 20 dias, o
PT votou contra. Este é o luto: votaram contra. Basta puxarem a lista do resultado da
votação, é oficial, é público, todos podem ver, está no site da Assembleia Legislativa.
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Na votação da reforma administrativa,  foi  apresentada emenda querendo atribuir
aos servidores da educação o mesmo índice de aumento que foi dado pelo governo
federal: 13,1%. Os deputados do PT e do PMDB votaram contra a proposta. Essa é a
realidade.

Não era esse o tema que queria trazer neste momento, Sr. Presidente. Falei sobre
ele porque vi vários servidores de luto pela educação nas galerias e fiquei solidário à
causa. Faço uma reflexão em referência ao episódio da Medalha da Inconfidência
Mineira.  Não  tive  oportunidade  de  fazer  comentário  diante  daquela  celeuma.
Lamentavelmente, o governo de Minas decepcionou os mineiros e o povo brasileiro.
Acho que o povo mineiro tem uma índole tranquila, o povo mineiro venera os homens
que honram a história do Brasil e de Minas Gerais. Tiradentes, que já morreu, é o
maior ícone da história mineira, o protomártir da Inconfidência. E justamente em sua
homenagem foi criada a Medalha da Inconfidência como forma de reconhecimento
das pessoas que prestaram relevantes serviços a Minas Gerais ou que têm grande
importância no cenário nacional. O governo de Minas concedeu essa medalha a João
Pedro Stédile. Quais grandes serviços esse homem concedeu ao Estado de Minas
Gerais,  além de incendiar  e  invadir  propriedades? Muitos  o chamam de bandido.
Quais serviços relevantes ele concedeu ao Estado?

Indignados com essa posição do governo de Minas, o bloco da oposição protocolou
na Assembleia um pedido para sustar a concessão dessa medalha. O Plenário será
soberano, o Plenário é que decidirá. Os representantes do povo mineiro aqui reunidos
decidirão  se  realmente  João  Pedro  Stédile  é  merecedor  ou  não  dessa  honraria
concedida pelo governador Pimentel.

Sr.  Presidente,  ontem  foi  feita  uma  questão  de  ordem  sobre  a  tramitação  do
requerimento, assinado pelos deputados da oposição e protocolado na Secretaria-
Geral  da  Mesa.  Qual  o  destino  dessa  proposição,  deputado  João  Leite?  Ela  já
recebeu  número?  Está  tramitando?  Passará  pelas  comissões?  Virá  direto  ao
Plenário? Qual o destino do requerimento para sustar o projeto de resolução, para
sustar  a  medalha?  Ele  foi  apresentado  semana  passada,  assinado  por  vários
deputados, que aliás fizeram uma carta aberta ao povo mineiro. Passo a ler alguns
trechos:
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“Medalha  da Inconfidência.  A Medalha da Inconfidência  é  a  mais  alta  comenda
concedida  pelo  governo  de  Minas  Gerais,  que  foi  criada  na gestão  de  Juscelino
Kubitschek, no ano de 1952. Visa distinguir, com reconhecimento do mérito cívico, o
cidadão que se  destacar  pela  notoriedade de seu saber”  – João Pedro Stédile  é
intelectual?  –,  “cultura  e  relevantes  serviços  prestados  à  coletividade  mineira  ou
brasileira.

No último dia 21 de abril, em cerimônia oficial realizada na cidade de Ouro Preto, o
governador Fernando Pimentel condecorou o líder do MST com a Grande Medalha da
Inconfidência.

Ocorre que a sociedade mineira desconhece, ou melhor, não reconhece as razões
dessa  homenagem,  haja  vista  a  notória  atuação  do  condecorado  em  ações  de
invasão de terras produtivas e destruição de laboratórios de pesquisa agropecuária,
com anos de experimentos sendo destruídos, acarretando graves prejuízos para o
desenvolvimento econômico e a pesquisa científica do nosso país.

Essas são as razões para a cassação do diploma.  A maior  parte da sociedade
mineira repudia o agraciamento do Sr. João Pedro Stédile e requer a cassação do
diploma alusivo a sua condecoração com a Grande Medalha da Inconfidência no ano
de 2015.

Inicialmente, nota-se que o dirigente do MST não prestou nenhum serviço relevante
à  sociedade  mineira  ou  brasileira,  como  também  não  possui  nenhum  mérito
intelectual reconhecido para fazer jus à dita condecoração.

Assim, a outorga da Grande Medalha da Inconfidência a João Pedro Stédile não se
coaduna com a finalidade  para  a  qual  foi  criada,  o  que,  por  si  só,  recomenda a
cassação do referido diploma concedido.

E mais, o condecorado não possui a necessária idoneidade moral para receber dita
distinção, tão importante e tão cara para o povo mineiro.”

Sr. Presidente, esse é um trecho da carta aberta que os deputados da oposição
publicaram por ocasião da concessão da medalha a João Pedro Stédile.

O deputado Durval Ângelo às vezes se exacerba e resolve ofender o orador, mas
isso não é o que está em debate aqui, Sr. Presidente. O que está em debate é a
condecoração a João Pedro Stédile feita pelo governador Pimentel.
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Quero  apenas  informar  que,  quando  fui  chamado  a  esta  tribuna,  lá  do  solo  o
deputado Arlen Santiago já havia perguntado se eu lhe concederia aparte. Eu lhe
disse que concederia certamente.

Mas  quero  concluir  meu  raciocínio.  O  conjunto  do  povo  mineiro  abomina  essa
condecoração. Ela não faz jus às altas tradições do povo mineiro. Minas Gerais é um
Estado que preza a liberdade. Minas Gerais é um Estado que preza a democracia.
Minas Gerais é um Estado que preza o patriotismo e não essas pessoas que vão
para países vizinhos treinar seus liderados para lutar contra os brasileiros. Não é isso
que Minas Gerais preza.

O  deputado  Arlen  Santiago  (em  aparte)*  –  Gostaria  de  parabenizar  dois
funcionários  do  Hospital  Alberto  Cavalcanti:  Marcelino  Jonas  e  Alice  Miranda,  do
comando de greve. São funcionários dessa instituição há mais de 20 anos. Foram
surpreendidos, proibidos de entrar no local e organizar a greve. Tentaram humilhar os
sindicalistas com essa atitude. É claro que eles resistiram e não obedeceram.

Parece que virou uma mania a direção atual da Fhemig pedir escolta da PM contra
os funcionários que estão lá fazendo o melhor pronto-socorro do Brasil. Parabéns aos
funcionários da Fhemig. Parabéns.

No dia  19  de  abril,  deputado Lafayette  de  Andrada,  puseram os diretores  para
conversar com os coitados dos funcionários. Entraram e então pediram polícia para
os funcionários.

Meus  amigos,  isso  é  um  absurdo.  Hoje  quero  dizer:  Marcelino  Jonas  e  Alice
Miranda, vocês não estão sozinhos, vocês não serão humilhados.

No dia 13 de maio, às 15 horas, queremos todos os funcionários da Fhemig aqui,
pois eles terão direito a voz na audiência pública que a Comissão de Saúde aprovou.
Será dia 13, às 15 horas.

No dia 20, às 15 horas, será a vez dos funcionários da educação, pois não estão
pagando o que descontam deles para o Ipsemg. Os hospitais já pararam de atender a
quem paga. Fizemos um requerimento pedindo que o governador revogue o decreto
para que o dinheiro do Ipsemg, que é dos funcionários do Ipsemg, fique lá. Dia 20, às
15 horas, Ipsemg. Dia 13, Fhemig.

O deputado Lafayette de Andrada* – Meu tempo está terminando, mas quero dizer
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que seguimos firmes com os servidores da Fhemig. Contem conosco. A Assembleia
será sempre uma trincheira de luta para defendê-los. Sabemos que o governo atual
enganou os servidores, prometeu, ludibriou, e esse é o resultado que aí está: polícia
em cima dos servidores, mas não vamos admitir isso. O deputado Arlen Santiago, da
Comissão de Saúde, de maneira brava, está convocando uma audiência pública e
vocês serão ouvidos, terão voz. Aqui os senhores terão voz para falar tudo o que
querem sobre o que está acontecendo na Fhemig.

Sr.  Presidente,  sou extremamente  solidário  à causa da educação.  Eles  são um
outro grupo de servidores que também foi enganado pelo governo atual e estão aqui
com camisas de luto. Somos solidários ao luto dos servidores da educação que estão
para entrar em greve porque, mais uma vez, foram enganados pelo PT, enganados
pelo  governador  Pimentel.  Sr.  Presidente,  muito obrigado.  Eram essas as minhas
palavras.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Arnaldo Silva.
O deputado Arnaldo Silva* – Sr.  Presidente,  nobres deputados que compõem a

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  primeiramente quero fazer um
registro em atenção ao nobre colega, deputado Emidinho Madeira. Quero estender
um convite para a audiência pública para desenvolvimento da cafeicultura, que irá se
realizar amanhã, às 13 horas, na cidade de Nova Resende. O deputado Emidinho
Madeira é um grande defensor da causa da cafeicultura em Minas Gerais e convida a
todos para participar dessa audiência pública na cidade de Nova Resende.

Caro líder Rogério Correia e caro líder Durval Ângelo, aproveito a razão de estar
aqui hoje, principalmente compondo o PR, que faz parte do bloco do governo, para
dizer que temos procurado contribuir com esse governo que se inicia, contribuir para
o  trabalho  do  governador  Fernando  Pimentel,  que,  acreditamos,  irá  trazer  um
desenvolvimento ainda maior para Minas Gerais.

Mas não poderia  deixar  de trazer  aqui  questões que me preocupam,  caro líder
Rogério  Correia,  que  dizem  respeito  diretamente  à  região  do  Baixo  Vale  do  Rio
Grande,  onde  tenho  origem  e  base  de  trabalho.  As  cidades  de  Frutal,  Iturama,
Itapagipe, São Francisco de Sales, Planura, Fronteira, enfim, toda a região do Baixo
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Vale  vem  sofrendo  há  muito  tempo  algo  gravíssimo  que  diz  respeito  à  MG-255,
rodovia estadual, que liga Frutal a Iturama. É uma rodovia que liga o Estado de Minas
Gerais ao Estado do Mato Grosso e é muito utilizada para o escoamento da nossa
produção. Não me restou alternativa, depois de esgotar todas as vias que temos a
nosso alcance no mandato parlamentar. Líder Rogério, desde o dia 15 de janeiro,
estive  acompanhado  do  deputado  federal  Aelton  Freitas,  grande  parceiro  do  PR,
preocupado com a questão do Baixo Vale, e levamos o conhecimento da situação
gravíssima dessa rodovia estadual ao secretário de Estado, Murilo Valadares, que
também se prontificou e chamou à reunião o Dr. Célio, diretor do DER.

Do dia 15 de janeiro até hoje quase nada foi feito naquela rodovia estadual. Tenho
certeza de que nosso governador não tem ciência do que está acontecendo ali. São
vários os acidentes,  quase diários, que acontecem naquela rodovia. Ônibus estão
sendo assaltados naquele trecho, em virtude dos buracos, da dificuldade de trafegar.
A produção está comprometida;  as usinas de açúcar e álcool estão tendo grande
dificuldade de escoamento de sua produção. Até quero fazer um registro: que seja
mantido o sistema de PPPs utilizado para a manutenção, para o recapeamento das
nossas rodovias, principalmente na parceria com as usinas de açúcar e álcool, que já
se prontificaram, na nossa região do Baixo Vale, a atender essa situação caótica da
MG-255.

O que me preocupa muito, meu caro líder, é que estamos aqui para colaborar, para
ajudar, para auxiliar,  para fazer o nosso trabalho de parlamentar,  mas, ao mesmo
tempo, para voltar os olhos para nossa região. O que temos sentido, infelizmente, é
que talvez nossa voz não esteja chegando ao governador do Estado. Gostaria aqui,
de  público,  deputado Rogério  Correia,  que se  levasse essa mensagem ao nosso
governador, porque tenho certeza de que ele não está tendo conhecimento dessa
situação  em  relação  à  MG-255,  que  precisa  urgentemente  pelo  menos  de  uma
operação  tapa-buraco.  No  dia  15  de  janeiro  foi  dito  que  em  15  dias  isso  seria
resolvido.  Passaram-se os 15  dias,  levei  isso  ao  seu conhecimento,  passaram-se
mais 10 dias, e novamente estivemos na presença do Dr. Célio, diretor do DER, que
nos disse que na semana seguinte seria providenciado. Não vou dizer que não foi
feito nada, alguns caminhões chegaram com um pouco de massa asfáltica, mas é um
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caminhão ou outro. Numa estrada que tem 140km, não foi realizada a operação tapa-
buraco em mais de 30km. Tenho certeza de que esse governo se sensibilizará e
atenderá essa nossa solicitação. É muito importante a atenção dada a essa rodovia, à
MG-255.

Quero trazer aqui também uma outra situação da cidade de Frutal. Havia um núcleo
de atendimento rural, que os produtores rurais da região procuravam para questões
do IEF, do IMA. Eram questões muitos simples, desde o registro de uma motosserra a
questões para o dia a dia dessa classe da agricultura, que é tão sofrida, não só em
Minas Gerais mas em todo o País. Esse núcleo foi retirado de um dia para o outro
sem nenhuma comunicação, sem nenhuma justificativa.

Por último, quero trazer aqui a nossa preocupação em relação ao Hidroex na cidade
de Frutal. O Hidroex é um instituto voltado para pesquisa de recursos hídricos. Ele
tem o reconhecimento da Unesco, tem uma estrutura física a ser concluída, obras a
serem construídas. Não vamos admitir, caro líder, que sequer se venha a pensar na
retirada do Hidroex de Frutal. Admitimos a discussão, o debate, admitimos reformular,
repensar o que for necessário para melhorar e para aperfeiçoar. Mas retirá-lo de lá
não vamos admitir, em hipótese alguma. Queremos aqui exercer essa representação
política da nossa região.

Vamos esquecer o olhar para trás, o olhar para o retrovisor. Temos de olhar para
frente, Minas precisa do desenvolvimento.  O que estamos precisando,  pelo que o
Triângulo Mineiro clama, é que se dê atenção na medida e na proporção dos votos
que foram dados ao governador Fernando Pimentel, porque o Triângulo esteve unido,
marchou unido nessa campanha. E com o Baixo Vale não foi diferente, demos uma
votação significativa ao governador Fernando Pimentel. Volto a fazer a ressalva aqui:
não tenho dúvida nenhuma de que, pela experiência, pela história do governador,
pela sua história política e vida pública, ele atenderá com carinho a nossa região do
Baixo Vale.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  –  Obrigado,  deputado  Arnaldo  Silva.
Quero,  mais  uma vez,  parabenizar  V.  Exa.  por  pautar  os  assuntos  do  Triângulo
Mineiro de maneira concreta, reivindicando o que o povo merece e precisa. É óbvio
que, sendo V. Exa. um deputado que representa essa região, não pode se silenciar
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com os problemas que existem. Quanto à MG-255, sou testemunha de que desde o
início V. Exa. me procurou para que eu entrasse em contato com o governo para uma
solução mais  rápida.  Fico  pesaroso  por  isso  não ter  sido  resolvido  ainda na sua
essência, embora V. Exa. tenha dito que alguma coisa foi feita. Mas é preciso resolver
esse problema por inteiro. Continuo à disposição de V. Exa. para buscar a solução.
Tenho certeza de que o governador Pimentel também assim deseja.

Assim também digo em relação às outras regiões cujo desenvolvimento V.  Exa.
defende. A preocupação do governo é exatamente essa. Nós, para acelerarmos as
reivindicações, fizemos, durante 100 dias, um diagnóstico do quadro do Estado. V.
Exa.  acompanhou  tudo.  O  governo  passado  tinha  um  lema chamado  choque  de
gestão. Descobrimos que só havia o choque, não havia a gestão. O Estado de Minas
Gerais  não apresenta  gestão  em absolutamente  nada.  Cada  questão  que vamos
resolvendo, vamos descobrindo que não havia nada encaminhado para solução. Um
exemplo é a educação – há alguns professores presentes aqui  hoje,  porque está
havendo  assembleia,  que  sabem  disso.  O  caos  deixado  na  educação  é
impressionante.  Professor  não  é  bobo,  não  adianta  vir  aqui  gente  do  governo
passado fazer demagogia, dizer que iam resolver tudo no passado. Os professores,
durante 12 anos, viram o que aconteceu.

Hoje  será  apresentada  mais  uma proposta,  fruto  de  uma negociação  que  está
avançando. O compromisso do governador Fernando Pimentel é pagar o piso com a
carreira. Hoje os professores vão receber uma proposta melhor do que a outra. Claro
que  ainda  não  é  o  ideal:  pagar  todo  o  piso  de  uma  só  vez  na  carreira.  Se
conseguíssemos isso, seria um milagre, porque o quadro que os tucanos deixaram no
Estado é um absurdo. Mas os professores podem ficar tranquilos, eles não serão
espancados pela Polícia Militar, como a polícia tucana está fazendo no Paraná, nem
serão espancados pela polícia como está sendo feito  em São Paulo,  pela  polícia
tucana de Geraldo Alckmin.

O tratamento que o PSDB deu aos professores, roubando o dinheiro do Funpemg,
arrochando salário, não acontecerá. Queremos cada vez mais melhorar a proposta.
Tenho certeza de que a proposta de hoje será melhor.  Nós mesmos ajudamos a
bancada, numa reunião entre o governo e a diretoria do Sind-UTE. A negociação vai
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continuar. Vamos corrigir a paridade dos aposentados. Vocês vão ouvir esse anúncio
na assembleia. Então, o tratamento de choque dado pelos tucanos para eletrocutar o
servidor público não acontecerá.

Quero dizer aos companheiros da Asthemg que estão aqui que ontem participamos
de uma reunião e que melhorou bastante a proposta feita  a eles.  Agora estamos
negociando os dias parados. Claro que problemas existem, porque existiam, como
existe no Triângulo Mineiro. O bom governo é aquele que reconhece o problema e
quer resolvê-lo. Nós reconhecemos que era mentira dos tucanos dizer que pagavam
o piso. Eles nunca pagaram o piso. Isso era uma mentira. Nós vamos começar a
pagar o piso, mesmo que não seja de uma vez. Muito obrigado.

O  deputado  Arnaldo  Silva*  –  Muito  obrigado,  líder  Rogério  Correia.  Tenha  a
convicção  de  que  empenhamos  nosso  apoio  e  acreditamos  que,  sem  dúvida
nenhuma,  esse  governo  trará  muitos  benefícios  para  o  nosso  estado.
Compreendemos que é um governo que se inicia e que tem dificuldades a enfrentar.
A máquina  do  Estado  é  grande,  o  Estado  tem  suas  dificuldades.  Estamos  aqui
também para compreender essa situação. O nosso papel de parlamentar é trazer
aqui as situações que se agravam, a cobrança que sentimos na nossa região.

O deputado Ulysses Gomes (em aparte) – Deputado Arnaldo, quero cumprimentá-lo
e  parabenizá-lo  pelo  trabalho  que  V.  Exa.  exerce.  O  alerta  que  V.  Exa.  faz  ao
governador  é  muito  pertinente.  Almoçava  com  o  Sr.  José  Afonso  Bicalho,  nosso
secretário de finanças, que anunciou que está resolvendo a situação da liberação do
recurso para retomar a manutenção das estradas em todo o nosso estado.

É, sem dúvida, um problema muito pertinente, em vários cantos do nosso estado o
governo tem recebido o alerta da situação. Mas, obviamente, como V. Exa. ressaltou,
é consequência de pegarmos o Estado com um endividamento muito grande, com
essa pendência  da  grande maioria,  senão absoluta  totalidade,  das empresas que
prestavam  esse  serviço,  que  desde  o  ano  passado  não  recebiam  nenhuma das
medições. Foi um acúmulo, que o governo resolverá. E vai resolver o que o outro
governo não foi capaz de pagar, e agora, de forma imediata, está anunciando – saiu
desta reunião conosco para tocar isso, atrasou um pouco o primeiro anúncio feito,
mas está sendo resolvido agora.
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E a notícia que o nosso líder Rogério Correia deu também vem nesse sentido, o
governo está dando soluções, está reconhecendo o que não foi feito, está se abrindo
ao diálogo cada vez mais. É a forma como vamos governar ao longo desses quatro
anos. Estamos completando nesta semana quatro meses de governo, e não vamos
ficar aqui amassando barro, jogando pedra no passado, mas reconhecer como estava
e o que estamos mudando é importante para sinalizar para a sociedade mineira, que
acreditou, que apostou na mudança, que estamos vivendo novos tempos em Minas
Gerais,  com  diálogo,  transparência,  apontando  o  que  é  possível  e  oferecendo
caminhos. Como no caso dos professores, vamos ter grandes avanços neste ano,
mas ao longo deste governo, nos próximos anos, vamos, de fato, reconquistar tudo o
que nossos professores tanto queriam.

Parabéns a V. Exa. por cobrar isso de forma natural e legítima como deputado, mas
ao  mesmo  tempo  reconhecendo  que  o  governo,  no  seu  tempo,  está  dando  as
respostas diante dos compromissos que assumiu com os mineiros. Obrigado.

O deputado Arnaldo Silva* – Agradeço ao deputado Ulysses, nosso secretário, a
colaboração neste debate. Estamos aqui exercendo esse papel de alertar e trazer
essas informações, e que os olhos do governo do Estado se voltem para a nossa
região do Baixo Vale, do Triângulo Mineiro, região que tanto contribui com o Estado
de Minas Gerais em produtividade, em trabalho, em desenvolvimento. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Doutor Jean Freire.
O deputado Doutor Jean Freire – Sr.  Presidente, caros colegas, telespectadores

que nos acompanham pela TV Assembleia, é uma felicidade estar aqui mais uma vez.
Infelizmente, da última vez não pudemos expressar as nossas opiniões, houve na
galeria um debate intenso. Mas faz parte do jogo democrático. Naquele momento eu
vim debater algumas questões emergenciais do Vale do Jequitinhonha no que tange
às nossas estradas, ao transporte de eucalipto, mas não tivemos condições.

Sr. Presidente, nos últimos dias foram intensos os debates nesta Casa, de maneira
até  raivosa  por  alguns,  questionando  a  indicação  de  medalha,  a  meu ver,  a  um
grande líder, um grande defensor da causa da reforma agrária. Venho andando por
este estado durante a minha campanha, a pré-campanha e agora como deputado, e
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fiz muita questão de frequentar os assentamentos e acampamentos. Conheci Terra
Prometida,  na cidade de Felisburgo, região que sofreu muito com o massacre há
alguns anos.

Conheci  Aruega,  na  cidade  de  Novo  Cruzeiro,  conheci  Terra  Prometida,  o
Acampamento  Franco  Duarte,  o  Acampamento  Professor  Mário  Osan.  Em  todos
esses acampamentos e assentamentos vi a produção fantástica que o povo fazia na
região. Em algumas cidades, no caso de Novo Cruzeiro, o Acampamento Nova Vida é
um dos grandes responsáveis pela alimentação, pela agricultura familiar na cidade,
principalmente no que diz respeito à produção de feijão e milho.

Então,  quando se fala que o  MST,  o movimento  dos que lutam pela  terra,  não
merece essa medalha, isso me deixa triste. A medalha não foi dada simplesmente a
um líder, mas foi um reconhecimento a toda uma causa. Ao se agraciar esse grande
líder, estão também se agraciando os movimentos sociais deste estado, por que não
dizer, deste país, que tanto fazem pelos mais pequenos.

O deputado Cristiano Silveira (em aparte)* – Deputado Doutor Jean Freire, apesar
de achar que essa temática, esse debate sobre a homenagem a João Pedro Stédile
está suficientemente esclarecido, apesar da insistência de alguns colegas de que seja
necessário,  já  apresentamos  aqui,  na compreensão do momento histórico  que se
concede a medalha aos homenageados, se for feito juízo de mérito, precisaremos
rever uma série de medalhas e homenagens que aqui foram feitas. Prefiro olhar para
a frente, prefiro dizer que a homenagem que fizemos teve simbolismo importante.

O que a gente ainda não falou aqui, deputado Doutor Jean Freire, foi da impressão
de João Pedro Stédile sobre a homenagem, o que diz o homenageado. Apresento
aqui o que foi publicado no site do MST, em que o próprio escreve um artigo e fala
das suas impressões. Ele diz:

“Fui agraciado no último dia 21 de abril com a Medalha da Inconfidência, entregue
pelo governador Fernando Pimentel, na Praça de Ouro Preto, em Minas Gerais, em
nome do povo mineiro. A distinção não foi uma homenagem pessoal. Considero que é
um reconhecimento a todos os lutadores sociais dos movimentos populares mineiros
e do Brasil  que lutam todos os dias pelos ideais de Tiradentes. E, mais que uma
homenagem, renova o compromisso com aqueles ideais. Tiradentes lutou contra a
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evasão de nossas riquezas  saqueadas pela metrópole,  lutou contra a escravidão,
pela República e pela democracia. Nada mais atual, depois de mais de 200 anos.

No seu tempo a evasão de riquezas era feita de carroça e navio. Agora, o capital
transporta bilhões de toneladas de minérios via minerodutos, exaurindo inclusive a
água potável que falta na periferia de Belo Horizonte. E também querem colocar as
garras sobre o nosso petróleo, com a clara campanha de privatização do petróleo e
da Petrobras, que conta até com projetos de lei dos tucanos no Senado.

Todos os anos a Polícia Federal liberta em redor de mil trabalhadores escravizados
no campo.  Os fazendeiros  recebem algumas multas,  mas nenhuma punição real,
como manda a Constituição, que prevê inclusive a expropriação das fazendas. Em
Minas  Gerais,  um fazendeiro de Unaí  mandou matar  três  fiscais  do  Ministério  do
Trabalho que fiscalizavam trabalho escravo em sua 'moderna' fazenda. Tudo segue
impune. Em Felisburgo, outro fazendeiro participou de uma chacina que matou cinco
trabalhadores rurais sem terra. Um júri popular o condenou a 220 anos de prisão,
mas ele está solto, esperando apelações judiciais em liberdade.

O sonho de Tiradentes era um regime republicano, em que todo poder emanasse
do povo e  por  ele  se  organizassem os  Três  Poderes,  de  forma autônoma. Hoje,
apenas  10  empresas  sequestraram  a  democracia  e  elegeram  70%  dos
parlamentares. O Poder Judiciário ainda não é republicano e ninguém o controla, ao
ponto que na mais alta corte o ministro Gilmar Mendes interrompe um julgamento
cuja questão já está decidida por 6 votos a 1, e há um ano não devolve o parecer. E
ninguém pode fazer nada.

Pior, agora temos um novo e mais poderoso poder, que não só não emana do povo,
mas age contra ele: a mídia burguesa.

Há um monopólio  vergonhoso,  em que  os  proprietários  desses  meios,  além de
enviarem seus lucros para contas secretas na Suíça, fazem o que querem. Dizem o
que é certo ou errado e induzem juízes a julgamento prévio.

Não haverá democracia no Brasil sem a reforma dos meios de comunicação que
garanta ao povo brasileiro o  acesso a informações de forma igualitária  e  sem os
interesses do poder econômico.

A democracia  sonhada  por  Tiradentes  ainda  é  uma hipocrisia,  pois  confundem
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democracia apenas com o direito de ir às urnas a cada dois anos. As eleições são
necessárias e fazem parte do processo. No entanto, uma sociedade democrática se
mede pelo grau de igualdade de direitos e oportunidades a todos seus cidadãos, sem
distinção.  Mas,  infelizmente,  o  Brasil  continua  sendo  uma  das  sociedades  mais
desiguais do mundo. A concentração da riqueza e da terra continua cada vez maior,
nas mãos de apenas 1% de ricaços.”.

Aí,  deputado  Jean,  poderia  terminar  o  artigo,  mas  acredito  que  aqui  o
homenageado João Pedro, por suas convicções, pelo que pensa sobre o nosso país
e pela sua trajetória de luta, deixa bem claro que o governador Fernando Pimentel fez
uma homenagem acertada ao movimento popular e a um grito ainda de um País mais
justo.

Aproveitando o aparte de V. Exa., quero tecer aqui um comentário sobre a fala de
um  parlamentar  ontem,  referente  ao  Sr.  Miguel  Correa,  secretário  de  Ciência  e
Tecnologia, e a HidroEx. Primeiro, o secretário tem uma posição clara, favorável e de
grande compreensão  da importância  da  HidroEx nas  pesquisas sobre  a água no
nosso estado.

A crítica que se tem é sobre a Cidade das Águas, deputado Jean, que, em Frutal,
gastou um volume astronômico de recursos dos cofres públicos. Ali foi instalado todo
o aparato para que também se produzissem pesquisas. Para que V. Exa. tenha ideia,
em seus 350 dormitórios podem ser recebidos até 700 pesquisadores por vez. Agora,
se passaram por ali 40, foi muito.

Em  todo  recurso  gasto  na  Cidade  das  Águas,  poderiam,  inclusive,  ter  feito
investimento  para  tratar  a  questão  de  fornecimento  de  água  do  Rio  Manso,  que
abasteceria e resolveria o problema da escassez de água que herdamos para toda a
região metropolitana de Belo Horizonte.

Não há crítica sobre a HidroEx. Ela cumprirá seu papel neste governo. No entanto,
há  uma  crítica  à  questão  da  Cidade  das  Águas  instalada  em  Frutal,  no  nosso
entendimento, por um interesse político específico de quem comandava a pasta à
época.

Portanto,  deputado Doutor  Jean,  preciso fazer  essa defesa ao nosso secretário
Miguel para que não haja confusão do seu compromisso e da sua visão do que deve
ser feito em termos de pesquisa de água para Minas Gerais, a fim de não voltarmos a
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passar  a escassez pela  qual  estamos passando e que é uma das heranças que
estamos tendo para este governo.

O deputado Doutor Jean Freire – Obrigado, deputado Cristiano Silveira, que, mais
uma  vez  e  sempre,  está  colaborando  e  promovendo  intervenções  que  fazem
aumentar  este  debate.  V.  Exa.,  deputado  Cristiano,  tocou  num  ponto  muito
interessante sobre a questão das águas.  Só queria relembrar,  deputado Cristiano,
que venho de uma região onde aprendemos a conviver com a falta de água. Numa
coisa temos de concordar. Insistem tanto em dizer que passaram este estado enxuto.
Realmente o passaram muito enxuto: com falta d'água.

O deputado Professor Neivaldo (em aparte) – Às vezes é até redundante, deputado
Doutor Jean, mas temos aqui de ficar esclarecendo alguns fatos o tempo todo. Alguns
deputados vêm aqui  e  expõem os problemas como se estivéssemos há 12 anos
neste governo. Como foi dito hoje aqui, o governo Pimentel completará 120 dias e,
nesse tempo, tem procurado realmente solucionar a bomba ou a herança maldita que
foi deixada para este governo. Hoje temos uma paralisação da rede estadual. Alguns
profissionais de educação estão aqui e sabem certamente quem realmente está ao
lado  deles  e  quem  os  pôs  na  situação  lastimável  em  que  se  encontram.  Os
trabalhadores de educação ficaram sem planos de cargos e carreira, sem piso salarial
profissional  nacional,  sem  Ipsemg.  Esses  profissionais  estão  doentes,  com  a
síndrome  de  Burnout.  Infelizmente,  essa  é  a  situação.  O  governo  Pimentel  tem
buscado solucioná-la e obter uma resposta juntamente com o Sind-UTE.

Hoje estive reunido com o deputado Rogério Correia e o deputado Paulo Lamac
durante  três  horas:  o  governo,  nós,  deputados,  e  o  Sind-UTE,  buscando  uma
resposta para essa situação, apresentando uma proposta que satisfaça a categoria,
em que haja paridade entre trabalhadores ativos e aposentados.

Então, realmente essa é uma questão que temos buscado. No governo passado,
para o Sind-UTE dialogar com o governo tinha de fazer greve, senão não dialogava.
Hoje  o  governo  recebe  as  pessoas,  dialoga  e,  não  só  isso,  também  apresenta
propostas. Estou aqui com as propostas feitas pelo governo, mas infelizmente não
poderei citá-las. Certamente a presidenta Beatriz falará sobre elas.

Para terminar,  mais uma vez gostaria de dizer que Tiradentes morreu enforcado
porque  era  considerado  bandido,  como  Stédile  tem  sido,  pela  burguesia,  pelos
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conservadores. Volto a repetir: não há quem mereça mais essa medalha do que o
Stédile. Se hoje Tiradentes estivesse aqui, com certeza seria companheiro do MST,
dos  menos  favorecidos,  daquelas  pessoas  que  lutam  por  seus  direitos.  Muito
obrigado, Dr. Jean.

O deputado Doutor Jean Freire – Obrigado, deputado. Professor Neivaldo, hoje,
enquanto vocês estavam assentados com o pessoal da educação, eu estava com o
pessoal da saúde. É interessante o que uma servidora da saúde me disse: “Doutor
Jean,  no  ano passado,  no  outro  governo,  estávamos  na galeria  gritando o  nome
deles, mas eles nem olhavam para nós. Agora nem precisa gritar o nome, que eles já
olham para nós”.  Perguntei  a  ela: “E eles intermediavam a negociação?”.  Ela me
disse:  “Não,  quem  intermediava  era  a  oposição”.  Agora,  quem  está  fazendo  a
intermediação  somos  nós,  que estamos  no  governo.  Então,  faço  isso  com  muita
alegria  e  muita  satisfação  para  tentar  intermediar  e  chegar  a  um  denominador
comum. Fico feliz em saber que ali fora está cheio de professores, os profissionais de
saúde estão  ali,  para  que  vocês  realmente  vejam  quem  está  defendendo  vocês.
Usarei uma fala do deputado Rogério Correia que diz muito bem: “Prestem atenção
em quem está jogando uma folha de bananeira para não deixar vocês afundarem”.

Para terminar, Sr. Presidente, só gostaria de dizer ao Cristiano o seguinte: também
fui um dos homenageados com a medalha, assim como V. Exa., e fiquei muito feliz de
estar lá com os meus filhos. Primeiro, eles queriam conhecer e fotografar a cidade de
Ouro Preto, por onde Tiradentes andou. Também mostrei a eles quem era aquele
homem que estava recebendo a medalha naquele dia. A minha filha perguntou quem
ele era, fiquei muito feliz e fiz questão de fotografar com eles aquele grande lutador,
que defende os trabalhadores, os agricultores e as causas pela terra.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
* – Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O presidente – Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
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da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do  Regimento  Interno  e  em

atendimento ao disposto na Decisão Normativa da Presidência nº 16, determina a
anexação do Projeto de Lei nº 129/2015 ao Projeto de Lei nº 92/2015, ambos dos
deputados Fred Costa e Paulo Lamac, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 29 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 236/2015, do deputado Fred Costa, ao Projeto de Lei
nº 703/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 29 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 Projeto de Lei nº 1.168/2015 ao Projeto de Lei nº 1.126/2015, ambos do
deputado Alencar da Silveira Jr., por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 29 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do art. 83,

c/c o inciso II do art. 173, do Regimento Interno, e considerando: que, em 22/4/2015,
foi protocolado projeto de resolução do deputado Gustavo Corrêa e outros, com o fito
de sustar os efeitos do ato do governador do Estado que concedeu ao Sr. João Pedro
Stédile a Grande Medalha da Inconfidência, ao argumento de que tal sustação estaria
amparada na ausência de requisitos exigidos ao beneficiário do galardão, na forma
do art. 1º da Lei nº 882, de 1952, c/c o art. 1º do Decreto nº 36.690, de 1997; que, de
acordo com o disposto no inciso XXX do art. 62 da Constituição do Estado, compete à
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Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem
do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa, referindo-se a primeira
hipótese a atos de caráter normativo, dotados de caráter geral, abstrato, imperativo e
impessoal,  que  o  governador  expede  para  o  fiel  cumprimento  da  lei;  que  o  ato
administrativo concessivo de título ou homenagem não possui natureza regulamentar
e  configura  ato  individual  de  efeito  concreto;  e  que a  jurisprudência  e  a  doutrina
pátrias  têm  considerado  atos  dessa  natureza  como  discricionários,  competindo
apenas  e  tão  somente  ao  governador  do  Estado  avaliar  a  conveniência  e  a
oportunidade  de  sua  prática;  deixa  de  receber  o  referido  projeto  de  resolução  e
determina o seu arquivamento.

Mesa da Assembleia, 29 de abril de 2015.
Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Designação de Comissões
O presidente – A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.620. Pelo Bloco Minas
Melhor – BMM: efetivos: deputados Durval Ângelo e Vanderlei Miranda; suplentes:
deputado Rogério Correia e deputada Celise Laviola; pelo Bloco Compromisso com
Minas Gerais – BCMG: efetivos: deputados Agostinho Patrus Filho e Tiago Ulisses;
suplentes: deputados Inácio Franco e Fábio Cherem; pelo Bloco Verdade e Coerência
– BVC: efetivo: deputado Gustavo Corrêa; suplente: deputada Ione Pinheiro. Designo.
Às comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação nº 6/2015. Pelo BMM: efetivos: deputado Celinho do Sinttrocel e
deputada  Geisa  Teixeira;  suplentes:  deputados  Geraldo  Pimenta  e  Bosco;  pelo
BCMG: efetivo: deputado Antonio Lerin; suplente: deputado Inácio Franco; pelo BVC:
efetivos:  deputada  Ione  Pinheiro  e  deputado  Dilzon  Melo;  suplentes:  deputados
Gustavo Corrêa e Arlen Santiago. Designo. Às comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação nº 7/2015. Pelo BMM: efetivos: deputados Elismar Prado e Doutor
Jean  Freire;  suplentes:  deputado  Bosco  e  deputada  Geisa  Teixeira;  pelo  BCMG:
efetivos:  deputados  Thiago  Cota  e  Glaycon  Franco;  suplentes:  deputada  Arlete
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Magalhães e deputado Roberto Andrade; pelo BVC: efetivo: deputada Ione Pinheiro;
suplente: deputado João Vítor Xavier. Designo. Às comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre  a  Indicação  nº  8/2015.  Pelo  BMM:  efetivos:  deputado  Cristiano  Silveira  e
deputada Celise Laviola;  suplentes:  deputados Paulo Lamac  e  Emidinho Madeira;
pelo  BCMG:  efetivo:  deputado  Thiago  Cota;  suplente:  deputado  Anselmo  José
Domingos; pelo BVC: efetivos:  deputados Gustavo Valadares e Neilando Pimenta;
suplentes: deputados Luiz Humberto Carneiro e Felipe Attiê. Designo. Às comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre  a  Indicação  nº  9/2015.  Pelo  BMM:  efetivos:  deputada  Cristina  Corrêa  e
deputado  Bosco;  suplentes:  deputados  Elismar  Prado  e  Doutor  Jean  Freire;  pelo
BCMG:  efetivos:  deputados  Fred  Costa  e  Fábio  Cherem;  suplentes:  deputados
Antonio  Lerin  e  Douglas  Melo;  pelo  BVC:  efetivo:  deputado Gil  Pereira;  suplente:
deputado Arlen Santiago. Designo. Às comissões.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 528, 529, 532 e 533/2015, da
Comissão de Direitos Humanos, 541 a 566/2015, da Comissão de Transporte, 567 a
571/2015, da Comissão de Minas e Energia, e 572/2015, da Comissão de Segurança
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
–  A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de:
Administração Pública – aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 28/4/2015, dos

Requerimentos nºs  401/2015,  do deputado Léo Portela,  e 440/2015,  do deputado
Duarte Bechir;

de  Transporte  –  aprovação,  na  8ª  Reunião  Ordinária,  em  28/4/2015,  do
Requerimento nº 494/2015, do deputado Douglas Melo;

e de Direitos Humanos – aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 29/4/2015, do
Requerimento nº 433/2015, da deputada Marília Campos (Ciente. Publique-se.).
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Despacho de Requerimentos
– A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII do

art. 232 do Regimento Interno, os Requerimentos Ordinários nºs 1.089, 1.090, 1.091,
1.092, 1.093, 1.094, 1.095, 1.096, 1.097, 1.098, 1.099, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103,
1.104,  1.105,  1.106,  1.107,  1.108 e  1.109/2015,  do deputado João Leite,  em que
solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 729, 785, 786, 787, 788, 789, 858,
869, 1.522, 1.646, 1.726 e 1.992/2011, 4.541, 4.561, 4.564, 4.565 e 4.754/2013 e
5.085, 5.086, 5.479 e 5.534/2014, respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs
1.110,  1.111,  1.112,  1.113,  1.114,  1.115,  1.116,  1.117,  1.118,  1.119,  1.120,  1.121,
1.122, 1.123, 1.124, 1.125 e 1.126/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita o
desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  876,  867,  921,  1.438,  1.969,  1.971  e
2.171/2011,  2.849,  3.051,  3.142  e  3.465/2012,  4.417/2013,  4.878,  5.083,  5.300,
5.464/2014 e 5.709/2015, respectivamente; e os Requerimentos Ordinários nºs 1.127,
1.128,  1.129,  1.130  e  1.131/2015,  do  deputado  Dilzon  Melo,  em  que  solicita  o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.962/2011, 4.020 e 4.477/2013 e 5.252 e
5.550/2014, respectivamente.

Discussão e Votação de Pareceres
– A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 8/2015 (À sanção.).
Votação de Requerimentos

O presidente – Requerimento  nº 196/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que
solicita seja encaminhado ao secretário de Casa Civil pedido de informações sobre os
valores gastos com publicidade nos últimos quatro anos pelo governo do Estado e os
nomes das empresas contratadas. 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 200/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao comandante da 2ª Região da Polícia Militar de Betim pedido de
informações  sobre  a  quantidade  de  máquinas  de  caça-níqueis  apreendidas  nos
últimos  12  meses  e  sobre  o  número  de  Reds  dessas  apreensões.  A Mesa  da
Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
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deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 212/2015, da Comissão de Participação Popular, em que solicita
seja  encaminhado  ao  secretário  de  Transportes  pedido  de  informações  sobre  a
concessão do Sistema BRT-Move da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de
envio de cópia do contrato da referida concessão. 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  214/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que
solicita seja encaminhado à secretária de Educação pedido de informações sobre o
número  de  profissionais  cedidos  para  as  Apaes  prejudicados  pela  declaração  de
inconstitucionalidade  da  Lei  Complementar  nº  100/2007,  bem  como  sobre  as
alternativas  para  o  prosseguimento  da  cessão de profissionais  da  educação para
essas instituições. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na
forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 214/2015 na forma do
Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 284/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, que solicita seja
encaminhado ao diretor-geral do DER-MG pedido de informações sobre os trechos
rodoviários atualmente em recuperação ou em melhoria abrangidos pelo programa
estruturador Caminhos de Minas e o cronograma das obras. 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 373/2015, da Comissão de Administração Pública, em que solicita
seja encaminhado ao presidente da Fhemig 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. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em
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votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Declarações de Voto
O deputado João Leite – Obrigado,  deputado Hely Tarqüínio.  Presidente,  nosso

voto foi “sim” ao projeto de reajuste de salário dos servidores do Ministério Público.
Continuamos aguardando que seja enviado reajuste do conjunto dos servidores do
Estado. É importante dizer também, presidente, e V. Exa. era líder da oposição nesta
Casa, que, antes do nosso governo, servidor do Estado recebia em sete chamadas.
O choque de gestão deu possibilidade de o governo cumprir suas obrigações para
com seus servidores.  Queria falar  também, presidente,  sobre  o  nosso Palácio da
Liberdade.  Disseram  que  o  nosso  palácio  está  caindo,  o  que  não  é  verdade.  O
palácio  vai  muito  bem.  Ele  passou  recentemente  por  uma  reforma.  Só  no  ano
passado, a exposição colocada no Palácio da Liberdade recebeu 40 mil visitações.
Foram 36.883 pessoas, além de 6.197 alunos de escolas de Minas Gerais. Desconfio,
Sr. Presidente, de que, como o governador não quer ir à Cidade Administrativa, ele
vai despachar do Palácio da Liberdade. Então dá essa desculpa de que o palácio não
poderá  receber  pessoas.  O  Museu  da  Liberdade,  o  Palácio  da  Liberdade  pode
perfeitamente receber visitações. Lamentavelmente temos hoje o cerceamento não
apenas dos mineiros, mas dos brasileiros e das pessoas que vêm do exterior e têm
oportunidade  de  visitar  aquele  projeto  estruturador,  o  Circuito  Cultural  Praça  da
Liberdade, com aqueles prédios belíssimos como o Palácio da Liberdade. Agora o
governador Pimentel, que queria um orçamento só dele, o aristocrata terá um palácio
só para ele. O Palácio da Liberdade vai muito bem. Lamentavelmente o governo é
que vai muito mal.

O deputado Gustavo Valadares – Presidente, deputado Hely Tarqüínio, e deputado
João Leite, mais uma declaração infeliz de um membro do governo. O Sr. secretário
de Desenvolvimento Econômico veio a público criticar o investimento feito pelo nosso
governo  do  PSDB  para  transformar  o  Aeroporto  de  Confins  no  maior  aeroporto
industrial deste país. É o que tem feito não só o governador Fernando Pimentel como
também seus secretários. É lamentar, lamentar, lamentar, é criticar, criticar, criticar. Já
se  passaram  quatro  meses,  e  nada  fizeram.  Sr.  Secretário  de  Desenvolvimento
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Econômico, a política de implementação do Aeroporto de Confins cabia à Infraero, e
hoje cabe à empresa concessionária que administra o aeroporto. A parte que cabia ao
governo  do  Estado  foi  entregue  no  tempo  certo,  da  maneira  correta,  com  os
investimentos planejados e definidos, assim como foi feito com o aeroporto, quando
da sua construção. Sr. Secretário, política de desenvolvimento se constrói em longo
prazo, não com uma visão pequena, acanhada como a de V. Exa. Se essa for sua
opinião no tocante à política de desenvolvimento do Estado, V. Exa. deveria sair da
secretaria que ocupa. V. Exa. não conhece a matéria. Faça uma visita às estruturas,
às instalações do aeroporto-indústria, todas construídas e financiadas pelo governo
do PSDB, à espera da implementação, que depende de uma empresa. Como todas
as empresas do governo do PT são consideradas incompetentes, a Infraero também
é. Isso se devia e cabia à Infraero, agora cabe à concessionária, que não tem culpa,
porque ainda está recebendo o aeroporto com as obras atrasadas e com inúmeros
problemas a serem solucionados. Para que fique claro, se não temos o Aeroporto de
Confins – o maior aeroporto-indústria – funcionando durante 365 dias por ano e 24
horas por dia, é por conta da incompetência e da omissão do governo federal e de
suas empresas, nesse caso, a Infraero. Muito obrigado.

Encerramento
O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de
convocação,  e para a ordinária de amanhã,  dia 30,  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 EXTRAORDINÁRIA DAS
MULHERES, EM 24/3/2015

Às 14h22min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Rosângela Reis,
Ione  Pinheiro,  Marília  Campos,  Cristina  Corrêa  e  Geisa  Teixeira  (substituindo  a
deputada  Celise  Laviola,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco  Minas  Melhor),
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,
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deputada Rosângela Reis, informa que não há ata a ser lida por tratar-se da primeira
reunião da comissão.  Informa,  ainda,  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 692/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  desta  comissão  com  a  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a
Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2015 para debater, em audiência pública, a
referida proposta, que visa assegurar a participação das mulheres na composição da
Mesa;

nº 693/2015, das deputadas Rosângela Reis, Marília Campos e Ione Pinheiro, em
que solicitam seja realizada visita desta comissão em conjunto com a Comissão de
Participação  Popular  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral,  com  a  finalidade  de  discutir
possíveis contribuições da Justiça Eleitoral para ampliar a participação das mulheres
na política;

nº 694/2015, das deputadas Rosângela Reis, Marília Campos e Ione Pinheiro, em
que solicitam seja realizada visita desta comissão em conjunto com a Comissão de
Saúde à Secretaria de Estado de Saúde para solicitar a ampliação do fortalecimento
dos programas já existentes e criação de outros dedicados à saúde da mulher;

nº 696/2015, das deputadas Rosângela Reis, Ione Pinheiro e Marília Campos, em
que solicitam seja realizada visita desta comissão em conjunto com a Comissão de
Direitos Humanos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para solicitar a
ampliação e criação de órgãos e setores do Judiciário para o atendimento específico
às causas da mulher;

nº 697/2015, das deputadas Rosângela Reis, Marília Campos e Ione Pinheiro, em
que solicitam seja realizada reunião conjunta desta comissão com a Comissão de
Participação Popular para debater, em audiência pública, a participação das mulheres
na política.

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, 7 de abril de 2015.
Rosângela Reis, presidente – Ione Pinheiro – Geisa Teixeira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 260/2015

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o Projeto de Lei nº 260/2015, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.123/2014, pretende instituir a Comenda da
Liberdade Chico Rei e foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de
Direitos Humanos.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  7/3/2015,  a  matéria  foi  analisada
preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.

Vem agora o projeto à Comissão de Direitos Humanos para receber parecer de
mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  os  arts.  102,  V,  “c”,  e  190,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 260/2015 visa a instituir a Comenda da Liberdade Chico Rei,

para “condecorar pessoas físicas ou jurídicas que tenham realizado trabalhos e ações
relevantes em prol  dos afrodescendentes no Estado”,  por  meio de atividades que
lista. Pela proposta em análise, a distinção deverá ser concedida anualmente no dia
20 de novembro, como parte das comemorações do Dia da Consciência Negra, e
poderá  ser  conferida  post  mortem.  A  proposição  determina  também  que  os
agraciados receberão diplomas e a relação de seus nomes será publicada no órgão
oficial dos Poderes do Estado; será constituído um conselho específico para deliberar
sobre os assuntos pertinentes à Comenda da Liberdade Chico Rei.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou, em seu parecer, que a matéria foi
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analisada na legislatura passada e reproduziu a argumentação jurídica apresentada
naquela ocasião, reafirmando não vislumbrar óbice à tramitação da matéria no que
tange à sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Além disso, apontou que,
em  consonância  com  a  repartição  de  competências  entre  a  União,  os  estados
membros,  o  Distrito  Federal  e  os  municípios  estipulada  pela  Constituição  da
República, a instituição de data comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica
dos estados membros e, ainda, que óbice também inexiste na Constituição Estadual
no que toca à iniciativa da proposição por membro deste Parlamento. No entanto,
entendeu  haver  algumas  irregularidades  jurídicas  na  proposição,  as  quais  foram
devida  e  detalhadamente  analisadas.  Com  vistas  a  saná-las,  a  Comissão  de
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1.

No  tocante  ao  mérito,  cumpre  ressaltar  a  relevância  da  proposição  em  tela,
sobretudo na ótica de seu simbolismo e de seu significado sociodemográfico, o que
sustenta sua motivação e sua pertinência.

Faz-se mister destacar, em primeiro lugar, a denominação dada à comenda que se
pretende instituir. Segundo consta da história oral mineira, Chico Rei foi capturado no
Congo quando ainda monarca e sacerdote (com o nome de Galanga)  e traficado
como escravo para Minas Gerais, junto com seu filho, tendo o restante da família sido
morta durante a viagem. Aqui os dois trabalharam em minas de ouro na então Vila
Rica – hoje Ouro Preto – e conseguiram comprar suas alforrias, momento a partir do
qual passaram a trabalhar para adquirir  a liberdade de outros escravos (estima-se
que cerca de 400). Passou a ser chamado por esses de Rei e, após se associarem
naquela que foi a primeira irmandade de negros livres de Vila Rica – Santa Ifigênia –,
construíram a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, cujas atividades se centravam na
luta contra a escravidão e na possibilidade de manifestação da cultura africana. Nas
solenidades do Rosário, Chico era coroado como Rei da Guarda do Congo, tendo os
cortejos  dessas  cerimônias  dado  origem  ao  congado  e,  posteriormente,  a  outras
manifestações semelhantes, como a marujada, o moçambique e a caboclada. Consta
ainda da lenda de Chico Rei que, no século XVIII, ele virou monarca em Vila Rica, na
ausência do governador-geral Gomes Freire de Andrada1.

Ressalte-se  que  uma  homenagem  cívica,  como  a  comenda  que  se  pretende
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instituir,  cuja raiz é a valorização da afrodescendência, atua no plano da iniciativa
simbólica  como forma adequada  de  se  reconhecer  o  papel  primordial  dos  povos
vindos da África na construção das riquezas e da identidade mineira, bem como sua
presença numérica marcante  na população de todo o Estado (segundo dados do
Censo  Demográfico  de  2010  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística,  a
população negra em Minas Gerais corresponde a 53,8% do total2). Apesar disso, e
como ressalta a justificação da proposta em análise, de acordo com estudo do Prof.
Vicente Oliveira, entre as homenagens cívicas de Minas Gerais não há hoje nenhuma
que prestigie ou exalte o afro-mineiro.

Por outro lado, o reconhecimento da relevância histórica de afrodescendentes no
sentido especificamente da liberdade, da autonomia e da igualdade humanas, como é
o caso de Chico Rei, assume lugar de destaque num cenário como o nosso, ainda
marcado pelas relações assimétricas e opressivas fundadas no passado escravista e
oligárquico  de  séculos.  Nesse  sentido,  vale  mencionar  o  diagnóstico  Mapa  da
Violência 2014, o qual revela que "o índice de vitimização negra, que em 2001 era de
76,9, sobe para 158,6 (em 2011): para cada jovem branco que morre assassinado,
morrem  2,5  jovens  negros"3.  O  mesmo  documento  conclui:  "se  os  índices  de
homicídio do país nesse período estagnaram ou mudaram pouco, foi devido a essa
associação inaceitável e crescente entre homicídios e cor da pele das vítimas, na
qual progressivamente a violência homicida se concentra na população negra e, de
forma muito especial, nos jovens negros. E o que alarma mais ainda é a tendência
crescente dessa mortalidade seletiva"4. Tal situação já se apresentava no Mapa da
Violência do ano anterior, o qual apontava que "os homicídios são hoje a principal
causa de morte de jovens de 15 a 24 anos no Brasil e atingem especialmente jovens
negros  do  sexo  masculino,  moradores  das  periferias  e  áreas  metropolitanas  dos
centros  urbanos"5.  Ainda  segundo  essa  fonte,  "a  exposição  desse  segmento  a
situações cotidianas de violência evidencia uma imbricação dinâmica entre aspectos
estruturantes, relacionados às causas socioeconômicas, e processos ideológicos e
culturais,  oriundos  de  representações  negativas  acerca  da  população  negra"6.
Possível torna-se depreender que a iniciativa de trazer à memória um exemplo como
o  de  Chico  Rei  e  de  homenagear  trabalhos  e  ações  relevantes  em  prol  dos
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afrodescendentes no Estado configura, ainda que no plano da iniciativa simbólica,
mais uma tentativa válida para a reversão desse quadro, na medida em que opera
subliminarmente  na  construção  de  novos  paradigmas  e  valores,  em particular  se
considerada a população jovem.

De  modo  geral,  é  possível  afirmar  que  a  homenagem  que  se  pretende  com  a
Comenda da Liberdade Chico Rei ecoa princípios, direitos e garantias inscritos na
Constituição Federal e em uma gama de documentos e convenções internacionais,
indo  ao encontro  de  normas  legais  e  infralegais,  bem  como de deliberações  em
conferências e eventos que refletem a participação da sociedade na construção de
políticas públicas de combate à discriminação com base na diversidade cultural e na
cor da pele. Reforça, assim, o trabalho desenvolvido por todo um sistema de órgãos
públicos, com seus programas e ações que objetivam ou incorporam a defesa e a
promoção  da  igualdade  de  direitos,  a  exemplo  da  Secretaria  de  Políticas  de
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e da Secretaria Estadual
do  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social.  E  se  agrega  aos  inúmeros  eventos
institucionais, audiências e debates que povoam esta Casa, com desdobramentos em
projetos  de  lei  e  leis  estaduais,  como a  Lei  nº  21.152,  de  2014,  que  estabelece
diretrizes e objetivos para a formulação e a implementação da política estadual de
combate às discriminações racial e étnica, e a Lei nº 21.147, também de 2014, que
institui  a  política  estadual  para  o  desenvolvimento  sustentável  dos  povos  e
comunidades tradicionais de Minas Gerais.

Após essas ponderações, lastreadoras do mérito da proposição em análise quanto
à sua motivação, pertinência e relevância, cumpre, por fim, destacar que, na ocasião
de considerações acerca dessa matéria na legislatura passada, optou-se por adequá-
la  terminologicamente,  a  fim  de  melhor  atender  aos  atuais  critérios  da  correção
política.  Afinal,  o  conceito  de  raça,  com  o  intuito  de  se  classificar  pessoas  na
contemporaneidade,  tem  sido  amplamente  criticado  tanto  pela  história  e  pela
antropologia  quanto  pela  genética,  dada  sua  inconsistência  para  indicar  a
ancestralidade.  Na  verdade,  o  termo  “raça”  atua  antes  como  dado  fictício  para
informar sobre uma realidade ou descendência biológica, em particular se se trata de
características  somáticas,  como a  cor  da  pele,  por  exemplo.  O  Substitutivo  nº  1,
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apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  já  incorporou  tais
considerações,  eliminando  o  termo  “raça”  da  proposição  em  análise,  bem  como
ajustando outras expressões pertinentes, por meio de alterações as quais incidem,
em especial, sobre o seu art. 2º.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

260/2015 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2015.
Cristiano Silveira, presidente e relator – Rogério Correia – João Alberto.
1 Disponível em: <http://jornalminas.blogspot.com.br/2012_03_01_archive.html/> e

<http://agendapesquisa.com.br/chico-rei/>. Acesso em: 13 abril 2015.
2  Disponível  em:  <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3175&i=

P&nome=on&qtu8=137&digt102=&qtu14=3&notarodape=on&tab=3175&
sec287=0&opn8=0&opn14=0&unit=0&pov=1&opc1=1&poc2=1&OpcTipoNivt=1&opn1
=2&qtu11=658&nivt=0&orc86=3&poc1=1&orp=7&qtu3=27&qtu13=47&impressao=on&
opv=1&poc86=2&sec1=0&opc2=1&pop=1&opn2=u4&opn15=0&orv=2&orc2=5&qtu2=
5&opn10=0&qtu15=3&sev=1000093&opc86=1&sec2=0&opp=f1&opn3=u28&qtu6=55
65&qtu102=14213&opn13=0&sec86=0&sec86=2777&sec86=2779&orc287=6&sep=2
4922&orn=1&digt10=&opn11=0&qtu7=36&orc1=4&qtu1=1&opn9=0&cabec=on&opc28
7=1&qtu10=10282&digt11=&opn7=0&decm=99&poc287=1&pon=2&qtu9=558&opn6=
0&digt6=&opn102=0&OpcCara=44&proc=1>. Acesso em: 13 abril 2015.

3  Disponível  em:  <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2014/Mapa2014_
AtualizacaoHomicidios.pdf>. p. 122. Aceso em: 13 abril 2015.

4 Idem.
5  Disponível  em:  <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_

homicidios_juventude. pdf>. Acesso em: 15 maio 2014.
6 Idem.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 420/2015
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe, resultante
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do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.160/2014,  visa  a  instituir  o  Dia  sem
Carros, a ser comemorado anualmente em 22 de setembro.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do disposto no art. 102, XII, combinado com o art. 190, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 420/2015 tem por escopo instituir, no calendário oficial de datas

e eventos do Estado, o Dia sem Carros, a ser comemorado anualmente em 22 de
setembro, quando deveriam ser adotadas medidas para conscientizar a população
sobre  problemas  da  mobilidade  urbana  e  possíveis  soluções;  valorizar  atitudes
compatíveis com o desenvolvimento sustentável, com a proteção da qualidade do ar
e  com  a  prevenção  do  efeito  estuda;  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.

O autor da proposição esclarece que a ideia do “Car Free Day” surgiu em 1998, na
França, sendo adotada por trinta e cinco cidades do país e rapidamente difundida em
vários países da Europa e outros continentes. No Brasil, diversas cidades já aderiram
ao movimento.

A Comissão de  Constituição e  Justiça  considerou legal  membro de  Parlamento
Estadual deflagrar o processo legislativo relativamente à matéria em questão, mas
julgou  conveniente  apresentar  substitutivo,  para  sanar  duas  impropriedades  do
projeto. Uma delas diz respeito ao fato de ser desnecessária a norma consignada no
art.  3º,  que concede ao Poder  Executivo  autorização  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 tal ação é
atribuição reservada, privativamente, ao governador, por força do inciso XVI do art. 90
da Constituição mineira. A outra refere-se à inutilidade da previsão contida no art. 5º,
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a saber, que as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta de
dotações  orçamentárias  próprias,  suplementadas  se  necessário.  Ora,  todas  as
despesas do Estado devem estar,  obrigatoriamente,  previstas  na lei  de  execução
orçamentária e, sempre que necessário, são suplementadas.

Sobre o mérito, cuja apreciação cabe a esta comissão, salientamos que as datas
comemorativas são fundamentais na concepção de um calendário promocional, que
permite criar  oportunidades para discutir  problemas e soluções para a questão de
transporte e mobilidade nos grandes centros urbanos.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 420/2015, em turno único, na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Deiró Marra, presidente – Anselmo José Domingos, relator – Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 589/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  em  epígrafe,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.585/2011, institui oficialmente como Hino de
Minas Gerais a música “Oh! Minas Gerais”.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 26 de março de 2015 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber parecer,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em análise pretende instituir, em caráter oficial, a música “Oh! Minas

Gerais” como o hino oficial do Estado de Minas Gerais.
Conforme consta da justificação do projeto, até esta data, Minas Gerais não possui

hino oficial. A música "Oh! Minas Gerais", originária da valsa italiana "Viene Sul Mare",
ganhou versão em português, com letra adaptada por José Duduca de Moraes, e
tornou-se bastante conhecida regionalmente e representativa do Estado, dentro e fora
dele.
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Vale notar que a proposição em exame é fruto do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 2.585/2011, que tramitou nesta Casa Legislativa na legislatura passada, não
tendo, porém, esta Comissão emitido parecer sobre o assunto.

Feitas essas considerações, ressaltamos que o art. 7o da Constituição do Estado
de Minas  Gerais  determina  que  são  símbolos  do  Estado a  bandeira,  o  hino  e  o
brasão, a serem definidos em lei.

Já o art. 5o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Mineira
dispôs  que  a  Assembleia  Legislativa  promoveria,  até  31  de  dezembro  de  1992,
concurso público destinado à definição do hino oficial do Estado, previsto no art. 7º ,
tendo como tema a Inconfidência Mineira.

Pela leitura do dispositivo citado, fica claro que a Constituição Estadual estabeleceu
dois requisitos para a escolha do hino oficial do Estado, a saber: quanto ao método
de escolha,  previu a necessidade de realização de concurso público e, quanto ao
conteúdo do hino, previu a obrigatoriedade de versar sobre o tema da Inconfidência
Mineira.

Registramos que o concurso público para definição do hino foi regulamentado pela
Deliberação  no  750,  de  1992,  desta  Casa  Legislativa.  Todavia,  as  músicas
apresentadas foram desclassificadas por não alcançarem os padrões estabelecidos
de métrica, tema e qualidade.

Ressalte-se,  por  ser  oportuno,  que  anos  antes,  em  1964  e  em  1985,  o  Poder
Executivo, por meio de seus órgãos, realizou concurso público para escolha da letra e
música  do  hino  oficial  do  Estado,  mas  as  composições  ficaram  aquém  das
expectativas e nenhuma música foi escolhida.

É importante notar que, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, as normas
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possuem inegável força cogente,
disciplinando  matérias  necessárias  para  a  transição  de  uma ordem  constitucional
para outra. O transcurso do prazo para a realização do concurso exigido pela norma
constitucional não desobriga o Estado de promovê-lo, ainda que extemporaneamente.
O  fato  de  tal  exigência  estar  prevista  em  norma  de  natureza  transitória  não  é
relevante no caso em análise. Pode-se fazer um paralelo da hipótese em estudo com
o comando inscrito  no art.  11 do ADCT, que fixa o prazo de um ano, contado da
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promulgação da Constituição Federal, para cada Assembleia Legislativa elaborar a
Constituição  do  Estado.  Ainda  que  o  Estado  tivesse  se  mantido  inerte,  não  se
desobrigaria de cumprir  a obrigação de criar  constituição própria.  De outro lado, a
regra prevista no art. 40, que mantém a Zona Franca de Manaus pelo prazo de 25
anos,  a  partir  da  promulgação  da Constituição  Federal,  possui  prazo de duração
determinado.  Uma  vez  transcorrido,  esgota-se  a  eficácia  da  norma,  passando  a
prorrogação do prazo a depender de emenda para tal fim.

Além  disso,  duas  razões  adicionais  nos  levam  a  sustentar  a  necessidade  de
realização de concurso público para a escolha do hino oficial do Estado. Em primeiro
lugar,  a  Constituição  da  República  assegura  aos  autores  o  direito  exclusivo  de
utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo
tempo que a lei fixar (art. 5º, XXVII). A realização de concurso seria meio idôneo de
assegurar  a  transferência  da  titularidade dos  direitos  autorais  para  o  Estado.  Em
segundo lugar, a realização de concurso é o meio que melhor atende aos princípios
que regem a administração pública, inscritos no caput do art. 37 da Constituição da
República, notadamente no que diz respeito à impessoalidade, na medida em que
franquearia a qualquer interessado, de acordo com critérios previamente definidos, a
seleção do hino oficial do Estado.

Conclusão
Concluímos,  pois,  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  do

Projeto de Lei nº 589/2015.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  João Alberto  –  Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 725/2015

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 842/2011, tem por escopo instituir a Semana
do Consumo Consciente.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 27/3/2015 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.
Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria 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  725/2015 tem  por  escopo instituir  a  Semana do Consumo

Consciente, a ser comemorada anualmente na semana que contenha o dia 15 de
março, ocasião em que serão promovidas atividades educativas para sensibilizar a
sociedade  sobre  a  importância  do  uso  consciente  do  dinheiro  e  do  consumo
sustentável.

A Constituição da República determina que compete à União legislar privativamente
sobre as matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22, e
que  aos  municípios  cabem  os  assuntos  de  interesse  local,  conforme  preceitua  o
inciso I de seu art. 30. A competência do estado membro está consagrada no § 1º do
art. 25, que lhe reserva as matérias 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 do estado componente do sistema federativo.

É  importante  observar,  contudo,  que  já  existem  no  Estado  leis  que  tratam  da
matéria em questão.

Com efeito, a Lei no 12.327, de 1996, institui a Semana de Defesa do Consumidor,
a  ser  comemorada  anualmente  nos  estabelecimentos  de  ensino  da  rede  pública
estadual, na semana em que estiver contido o dia 11 de março. Determina ainda que,
durante essa semana, sejam realizados, entre outros eventos, debates em sala de
aula e extraclasse envolvendo diversas correntes e opiniões sobre o tema; trabalhos
escolares  que estimulem o educando a aprofundar  seus conhecimentos sobre as
relações  de  consumo;  feiras,  festivais  e  outras  atividades  capazes  de  atrair  o
interesse da comunidade escolar para a proteção e a defesa do consumidor.

Há, também, a Lei no 13.136, de 1999, que institui o Dia do Consumidor de Minas
Gerais, a ser comemorado no dia 13 de setembro.

Em que pese a intenção do autor de proteger o cidadão do consumismo, tendo em
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vista nossa legislação vigente, não nos parece razoável, tampouco necessário, seja
instituída nova data comemorativa dedicada ao mesmo tema.

Conclusão
Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 725/2015.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – João Alberto –

Cristiano Silveira – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 35/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 35/2015 “proíbe a emissão
do  boleto  de  oferta,  sem  autorização  prévia,  para  contratação  de  produtos  ou
serviços”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  27/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe  agora  a  esta  comissão  emitir  parecer  sobre  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
A proposição em tela proíbe a emissão de boleto de oferta, sem autorização prévia,

para contratação de produtos ou serviços. Veda, assim, que o fornecedor emita, sem
solicitação do consumidor, tais boletos.

Segundo o parágrafo único do art. 1º da proposição, entende-se como boleto de
oferta todo instrumento padronizado por meio do qual o fornecedor apresenta uma
oferta de produtos ou serviços, ao mesmo tempo em que torna viável o pagamento
antecipado da referida proposta.

O art. 2º do projeto estabelece que a infração às disposições dessa lei sujeitará o
responsável infrator às sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
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setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor –, aplicáveis na forma de seus
arts. 57 a 60.

Segundo o autor,  “vários consumidores, ao receberem os boletos com oferta de
produtos, principalmente os bancários, acabam por pagar essas faturas sem perceber
que se  trata  apenas  de ofertas.  Consequentemente,  o consumidor  que aderiu  ao
produto,  claramente por engano, solicita o cancelamento e estorno dos valores,  e
com muita frequência se vê obrigado a recorrer aos órgãos de proteção e defesa do
consumidor para conseguir a restituição dos valores”.

A matéria tratada na proposição enquadra-se na temática de produção e consumo,
a qual  se encontra inserida no art.  24,  V,  da Constituição da República de 1988,
sendo,  portanto,  de  competência  legislativa  concorrente  da  União  e  os  estados.
Assim, incumbe à União editar as normas gerais e aos estados membros suplementá-
las, de acordo com o seu interesse regional.

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  que  é,  no  caso,  a  norma  geral  a  ser
suplementada pelos estados, estabelece que “é vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas (...) enviar ou entregar ao consumidor, sem
solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço” (art. 39, III).

Ademais, segundo o art. 6º do mesmo código: “são direitos básicos do consumidor:
(...)  II  –  a  educação  e  divulgação  sobre  o  consumo  adequado  dos  produtos  e
serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 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; e IV – a proteção contra a publicidade
enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

A proposição se  coaduna,  portanto,  com  a  preocupação  do  legislador  nacional,
sendo de grande importância para impedir o pagamento indevido de boletos de oferta
por parte do consumidor mineiro, que constantemente é induzido ao erro em razão da
semelhança entre os documentos de cobrança.

É digno de nota que, recentemente, no intuito de proteger os clientes do sistema
financeiro, o Banco Central do Brasil editou a Circular nº 3.598, de 6 de junho de
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2012,  que aperfeiçoa os boletos de oferta e aprimora suas regras. A intenção da
circular é permitir que o cidadão possa, com mais facilidade, distinguir o pagamento
de uma dívida da contratação de um serviço a ser eventualmente prestado. Deve-se
reconhecer que a diferenciação entre os boletos é uma medida positiva, pois pode
evitar que o consumidor pague o boleto inadvertidamente. No entanto, a medida do
Banco Central  não afasta  o risco  do  pagamento  indevido,  que  representa  efetiva
lesão ao consumidor. Ademais, o envio desses boletos de oferta não se restringe aos
agentes  do  sistema  financeiro,  sendo  utilizado  em  várias  outras  atividades
econômicas.

Como é sabido, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor determina que as
relações de consumo devem se pautar pela transparência e pelo reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor. Assim, no intuito de obstar que o consumidor mineiro
possa continuar sendo levado ao erro, pagando o boleto e contratando um serviço
que não quer, mostra-se fundamental a medida contida na proposição em exame.

Conclusão
Com  fundamento  nos  argumentos  expendidos,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 35/2015.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  João Alberto  –  Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 60/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 60/2015 “determina que os
rótulos  nutricionais  presentes  nas  embalagens  dos  alimentos  e  das  bebidas,  no
âmbito  do  Estado,  apresentem  em  maior  destaque o  total  de  calorias  para  cada
porção do produto e fixa outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo,  em  27/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art.
102, do Regimento Interno.
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Cabe a esta comissão o exame dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposição, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposta em tela obriga que os rótulos nutricionais impressos nas embalagens

dos alimentos e das bebidas, no âmbito do Estado, tragam em destaque, com o triplo
do tamanho das demais letras, o total de calorias para cada porção do produto. Além
disso,  determina  que  constem  nos  rótulos  a  quantidade  e  o  valor  calórico  dos
açúcares manufaturados adicionados aos alimentos ou às bebidas e as quantidades
de vitamina D e de potássio presentes nos produtos, bem como a sua proporção em
relação às necessidades diárias desses dois últimos ingredientes.

A Constituição da República de 1988 dispõe, em seu art. 24, que compete à União,
aos estados, ao Distrito Federal  e aos municípios legislar  concorrentemente sobre
produção, consumo, proteção e defesa da saúde. No entanto, embora o projeto em
exame cuide de tais matérias, cumpre ressaltar que ele também abrange questões
relativas a rotulagem e vigilância sanitária,  o que acarreta óbice à sua tramitação.
Vejamos.

Sob o prisma jurídico-constitucional, a Lei Federal nº 9.782, de 1999, que define o
Sistema Nacional  de Vigilância Sanitária  – SNVS – e cria  a Agência Nacional  de
Vigilância Sanitária – Anvisa –, dispõe, em seu art. 2º, inciso III, que compete à União,
no âmbito do SNVS, normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços
de  interesse  para  a  saúde  da  população.  Determina,  ainda,  no  seu  art.  7º,  que
compete  à  Anvisa  proceder  à  implementação  e  à  execução  do  disposto  no
mencionado inciso.

Consoante o art. 2º do Regulamento da Anvisa, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de
1999, a agência tem por finalidade promover a proteção da saúde da população por
meio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços
submetidos à vigilância sanitária, incumbindo-lhe, respeitada a legislação em vigor,
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e os serviços que envolvam risco à
saúde pública.

Assim, embora o Estado detenha competência suplementar em matéria de saúde,
nos termos do art. 24 da Constituição da República, a regulamentação de embalagem
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de produtos de interesse para a saúde incumbe à Anvisa, conforme dispõe o art. 8°,
§1°, II, da mencionada Lei nº 9.782, de 1999.

Em complemento, no uso de sua competência, a Anvisa editou a Resolução – RDC
nº  259,  de  20/9/2002,  que  dispõe  sobre  a  rotulagem  de  todo  alimento  que  seja
comercializado, qualquer que seja sua origem, embalado na ausência do cliente e
pronto para oferta ao consumidor.

Muito embora seja louvável o conteúdo da proposição no âmbito estadual, pode-se
dizer que, pela relevância da matéria, sua disciplina deveria ficar adstrita às normas
expedidas pela Anvisa, cujo conteúdo geraria a vantagem de uniformizar a matéria
em todo o território nacional. Seriam assim evitados eventuais conflitos de rotulagem
entre  estados,  o que,  em última análise,  poderia dificultar  a compreensão de tais
rótulos pelos consumidores.

De fato, a medida preconizada no projeto em exame não se mostra possível, uma
vez que dificulta sobremaneira o comércio interestadual. O estabelecimento de regras
de tal natureza só poderia ser feito por meio de norma nacional, para evitar distorções
na distribuição de produtos em todo o território nacional.

Trata-se de discussão polêmica, com diversos precedentes do Supremo Tribunal
Federal  declarando  a  inconstitucionalidade  de  leis  estaduais  similares,  sob  o
fundamento  de  invasão  da  competência  privativa  da  União  para  legislar  sobre
comércio  interestadual.  A título  de  exemplo,  ressaltamos  a  decisão  proferida  no
julgamento da ADI 910/RJ-Rio de Janeiro, em 20/8/2003:

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Obrigatoriedade de informações em
embalagens  de  bebidas.  Comércio  interestadual  e  internacional.  Existência  de
legislação federal. Atuação residual do Estado-membro. Impossibilidade. Ofensa ao
artigo 24, V, da CF/88. Artigo 2º da Lei Estadual 2.089/93. Fixação de competência
para regulamentar a matéria. Simetria ao modelo federal. Competência privativa do
Governador  do  Estado.  1.  Rótulos  de  bebidas.  Obrigatoriedade  de  informações.
Existência de normas federais em vigor que fixam os dados e informações que devem
constar dos rótulos de bebidas fabricadas ou comercializadas no território nacional.
Impossibilidade de atuação residual do Estado-membro. Afronta ao artigo 24, V, da
Constituição Federal. Precedentes. 2. Delegação de competência. Inobservância do
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artigo 84, IV, da Carta Federal. Por simetria ao modelo federal, compete apenas ao
Chefe do Poder  Executivo estadual  a expedição de decretos  e regulamentos que
garantam a fiel  execução das leis.  3.  Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 2089, de 12 de fevereiro de
1993, do Estado do Rio de Janeiro.”.

Releva dizer, por derradeiro, que o princípio da razoabilidade, inserto no “caput” do
art.  13 da Constituição Mineira,  norteia e orienta a elaboração das leis estaduais,
servindo, na espécie, de entrave para a aprovação da proposta em exame a qual,
onerará  o  fornecedor  de  mercadorias  situado  em  Minas  Gerais  sem  que,
necessariamente, promova maior transparência das calorias ao consumidor, uma vez
que já constam dos rótulos dos produtos.

É importante consignar que, ao examinar o projeto de lei  nº 184,  de 2014, que
tramitou  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  de  conteúdo
idêntico,  a Comissão de Constituição e Justiça daquela casa exarou parecer pela
inconstitucionalidade  da  matéria  justamente  em  razão  da  ofensa  ao  princípio  da
proporcionalidade.  Segundo  o  Parecer  nº  396,  de  autoria  do  Deputado  José
Bittencourt:

“Devemos salientar, também, que o projeto restringe o direito da livre iniciativa e a
liberdade  do  particular  de  dispor  sua  atividade  econômica  da  maneira  mais
conveniente a si próprio. Tal restrição é proposta com o fim de salvaguardar o direito à
saúde  dos  consumidores.  Assim,  sua  constitucionalidade  deve  ser  submetida  à
aprovação  sob  a  ótica  da  regra  da  proporcionalidade,  que  se  subdivide  em
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito,  de modo a evitar
que  seja  instituída  uma medida  cuja  restrição  de  direitos  fundamentais  se  torne
desproporcional, como infelizmente ocorre com o projeto em tela.”.

Portanto, tendo em vista as razões expostas, o projeto em análise não tem como
prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 60/2015.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
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Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  João Alberto  –  Cristiano
Silveira – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 118/2015
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
De  autoria  dos  deputados  Fred  Costa  e  Paulo  Lamac,  essa  proposição dispõe

sobre a obrigatoriedade de informação no boleto de pagamento do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – da alíquota adotada para seu cálculo
e do valor atribuído ao veículo.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao
mérito, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, IV, “f”, “g” e “h”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 118/2015 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.

Os autores justificam a necessidade do projeto com base no legítimo direito  do
cidadão de saber como o Estado chegou ao valor cobrado. Embora as alíquotas e
valores dos veículos estejam disponíveis na internet, dada a verificação trabalhosa,
deveriam constar nos boletos, para imediato conhecimento do contribuinte.

Conforme destacado pela comissão que nos antecedeu, 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  matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
o caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
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Também conforme destacado pela Comissão de Constituição e Justiça, a Lei nº
14.937, de 2003, nos arts. 2º-A e 2º-B, trata do lançamento tributário do IPVA e dispõe
que, 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. Além disso, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –
disponibilizará, em sua página na internet, o acesso aos valores do imposto. Já no
que se refere 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  SEF,  da  tabela  relativa  à  base  de  cálculo  desse  imposto  e
disponibilização  de  consulta  individualizada  por  Registro  Nacional  de  Veículos
Automotores – Renavam – na página dessa secretaria na internet.

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.

Nesse sentido, a Comissão de Constituição e Justiça, com base nos princípios da
transparência e da publicidade, considerou importante disponibilizar os dados para
ciência  e compreensão do contribuinte.  Ressaltou  que a  inserção dos  dados  nos
boletos não gera trabalho extra ao Estado e que já possui as informações solicitadas,
ainda  que  cobrança  ocorra  por  meio  de  convênios  firmados  com  instituições
bancárias.  Não  vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal
tramitação da proposição, mas apresentou o Substitutivo nº 1, apenas para adequar a
proposição à técnica legislativa e ao princípio da consolidação das leis.

Passamos a analisar a matéria no âmbito de competência da nossa comissão.
O  projeto  apresenta  aspecto  altamente  positivo,  porque  objetiva  aumentar  a

transparência na cobrança de tributo, uma vez que determina que constem na guia de
arrecadação e no comprovante de pagamento do IPVA informações sobre o valor
venal do veículo considerado como base de cálculo e a alíquota aplicada. Tal medida
não implica trabalho adicional ao Estado, já detentor das informações solicitadas, as
quais  podem  ser  facilmente  repassadas  para  instituições  bancárias  conveniadas,
responsáveis pela execução da cobrança. Nos termos do art. 102, inciso IV, alíneas
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“f”, “g” e “h”, do Regimento Interno, são matérias de competência desta comissão: as
relações entre o Fisco e o contribuinte, com vistas à promoção de um relacionamento
fundado em cooperação, respeito mútuo e parceria; a orientação e a educação do
contribuinte; bem como a fiscalização do cumprimento, pelo poder público estadual,
das normas constitucionais de defesa dos direitos do contribuinte.

O Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais,  Lei nº 13.515,
2000, que consolida os direitos básicos do contribuinte, elenca entre seus objetivos,
em seu art.  2º,  incisos I  e  II,  promover  o bom relacionamento  entre o  Fisco  e  o
contribuinte e proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar,
de lançar e de cobrar tributo instituído em lei.

A proposição aprimora a relação entre fisco e contribuinte, promove a educação do
contribuinte e o protege contra eventual arbitrariedade no lançamento e cobrança do
IPVA. Entendemos que merece prosperar.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 118/2015, no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2015.
Elismar Prado, presidente e relator – Noraldino Júnior – Douglas Melo – Sargento

Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 240/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a
instalação de câmera de vídeo em berçários e unidades de terapia intensiva neonatal.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em 7/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de
Segurança Pública para receber parecer.

Cumpre agora  a  esta  Comissão o  exame da juridicidade,  constitucionalidade  e
legalidade da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
Cumpre  dizer  que  projeto  com  conteúdo  idêntico  já  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  passada,  sob  o  número  1.059/2011,  ocasião  em  que  a  Comissão  de
Constituição e Justiça emitiu parecer sobre a matéria. Como não houve alterações
jurídico-constitucionais que acarretassem mudança no entendimento então exarado
pela Comissão, reproduzimos a seguir o seu teor.

O projeto em exame torna obrigatória a instalação de câmera de vídeo em berçários
e unidades de terapia intensiva neonatal localizados em clínicas, casas de saúde e
maternidades, públicas ou privadas, do Estado.

Nos termos do projeto, as imagens captadas, com o registro de todas as atividades
realizadas  no  local,  deverão  ser  gravadas  em  fitas  magnéticas.  O  equipamento
deverá funcionar ininterruptamente, e as fitas gravadas serão separadas por data de
filmagem e mantidas em arquivo pelo prazo de até 30 dias.

Não obstante o fato de o art. 24, inciso XII, da Constituição da República atribuir
aos Estados a competência legislativa concorrente para disciplinar a proteção e a
defesa  da  saúde  e  de  não  haver,  em  relação  à  matéria  em  análise,  reserva  de
iniciativa a servir de óbice à deflagração do devido processo legislativo, o texto em
exame, nobre em seu intento, não pode prosperar nesta Casa Legislativa.

O  art.  1º  da  proposta  é  por  demais  abrangente:  define  como  destinatários  da
possível obrigação legal todas as instituições de saúde que operam no Estado, quer
públicas, quer privadas. Manifesta-se a inconstitucionalidade da proposta no tocante
às instituições públicas municipais ou federais, por força da autonomia política das
unidades federadas, garantida nos arts. 1º e 18 da Constituição da República. Cabe
ao Município e à União definir os procedimentos de que irão valer-se para propiciar
segurança  aos  bebês  nas  maternidades.  São  medidas  que  têm  cunho
essencialmente administrativo, compreendidas na competência legiferante de cada
ente  político.  Não  há  supremacia  jurídica  que  autorize  o  Estado  a  constituir
obrigações públicas dessa natureza para a União e os Municípios.

Quanto às instituições privadas, a situação é análoga. Em respeito ao direito de
propriedade e, consequentemente, ao poder que a ordem constitucional assegura aos
empreendedores privados para gerir o seu patrimônio e avaliar, por sua conta e risco,
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as possibilidades de adotar essa ou aquela providência, não deve lei estadual impor
obrigações desse jaez.

Ainda que se queira falar  em função social  da propriedade, característica desse
direito  secular  que  sustenta  a  imposição  de  restrições  normativas  aos  agentes
privados, é preciso que haja sólida justificativa para tanto. É preciso, pois, que a não
imposição da restrição deixe a descoberto direitos fundamentais do cidadão.

Tal situação não ocorre na espécie em estudo. Se a maternidade privada não toma
os cuidados necessários para proteger os recém-nascidos, será obrigada a indenizar
a família da vítima, conforme estatuído na legislação civil brasileira. Já há garantias
normativas que inibem o descuido por parte desses estabelecimentos.

Além do mais, a segurança pública é função do Estado, que deve cuidar para não
transferir essa responsabilidade aos agentes privados, onerando as suas atividades
econômicas. Esse ônus, no fim das contas, acaba sendo repassado ao consumidor
dos serviços onerados.

Mesmo que se diga que há limites para a atuação estatal no campo da segurança
pública, que o Estado não tem como prevenir  delitos  que ocorram no interior  dos
hospitais, permanece válido o argumento. A segurança pública é conceito de grande
amplitude,  que  não  tem  contornos  apenas  policialescos.  Envolve  a  adoção  de
diversas  outras  providências  no  campo  econômico  e  social,  todas  elas  sob
responsabilidade pública.  Os agentes privados, pessoas naturais  ou jurídicas, dão
sua cota de contribuição por meio do pagamento de impostos. Não é justo que alguns
deles, a exemplo das maternidades, contribuam duas vezes.

Também não é justo nem razoável, olhando a questão por outro ângulo, que apenas
um tipo de estabelecimento suporte tal obrigação pública. Se os hospitais privados
devem ter mecanismos especiais de segurança para a proteção de bebês, as escolas
igualmente  deverão  ter  sistemas  especiais  de  segurança  para  coibir  o  tráfico  de
drogas. A propósito, não só as escolas, mas também qualquer estabelecimento que
ofereça serviços à população, a exemplo de creches, clínicas de saúde que atuam
em outras áreas da medicina,  clubes recreativos, colônias  de férias e parques de
diversão instalados em  shopping centers. Em todos esses lugares, há risco – risco
para os menores, risco também para os adultos.
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Toda a sorte de restrições normativas impostas aos agentes privados – a exemplo
das leis que fixam o tempo máximo de espera nas filas de bancos, que impõem aos
postos de gasolina a manutenção de funcionários (frentistas) para o bom e seguro
atendimento do consumidor, que obrigam os serviços de atendimento ao consumidor
por meio telefônico a agir com presteza e agilidade – têm em comum o fato de que a
obrigação legal está diretamente relacionada ao serviço prestado pelo fornecedor dos
serviços, obrigação esta que não deve nem pode ser assumida pelo poder público. A
distinção pode parecer  sutil,  mas  é  fundamental  para  se  compreender  um pouco
melhor o sentido que assume a proteção das relações de consumo no âmbito da
ordem jurídica nacional. O papel precípuo das redes hospitalares, das maternidades,
das clínicas de saúde é atender bem os seus pacientes.

Ademais, no que tem a ver propriamente com os serviços hospitalares, destaca-se
a Portaria nº 3.432, de 12 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, que estabelece
critérios de classificação para as Unidades de Tratamento Intensivo – UTIs. Entre os
critérios,  surgem  exigências  que  conferem  segurança  aos  pacientes,  incluídas  as
crianças  recém-nascidas.  A UTI  do  tipo  II,  por  exemplo,  deve  contar  com equipe
básica composta por um responsável técnico com título de especialista em medicina
intensiva ou com habilitação em medicina intensiva pediátrica; um médico diarista
com título de  especialista  em medicina intensiva  ou  com habilitação em medicina
intensiva pediátrica para cada dez leitos ou fração, nos turnos da manhã e da tarde;
um médico plantonista exclusivo para até dez pacientes ou fração; um enfermeiro
coordenador,  exclusivo  da  unidade,  responsável  pela  área  de  enfermagem;  um
enfermeiro,  exclusivo  da  unidade,  para  cada  dez  leitos  ou  fração,  por  turno  de
trabalho; um fisioterapeuta para cada dez leitos ou fração, no turno da manhã e da
tarde; um auxiliar ou técnico de enfermagem para cada dois leitos ou fração, por turno
de trabalho; um funcionário exclusivo responsável pelo serviço de limpeza; acesso a
cirurgião geral (ou pediátrico), torácico, cardiovascular, neurocirurgião e ortopedista.

Afora os casos das UTIs, nos dias de hoje, em função do disposto na Portaria nº
1.016, de 25 de agosto de 1993, também da lavra do Ministério da Saúde, os bebês
devem ficar junto com a mãe, sistema que ganhou o nome de alojamento conjunto.
De acordo com a referida portaria, a permanência do recém-nascido sadio com a mãe
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tem por vantagens, entre outras, o estímulo e a motivação do aleitamento materno,
de acordo com as necessidades da criança; o fortalecimento dos laços afetivos entre
mãe e filho, mediante o relacionamento precoce; a observação constante do recém-
nascido  pela  mãe,  o  que  a  faz  conhecer  melhor  o  filho  e  a  possibilidade  de
comunicação imediata  de  qualquer  anormalidade;  a  desativação do berçário  para
recém-nascidos  normais,  cuja  área  poderá  ser  utilizada  de  acordo  com  outras
necessidades  do hospital.  Portanto,  em situações normais,  os  berçários  são uma
figura tendente à extinção.

Na eventualidade de se pôr em cheque os argumentos até agora expendidos, que
então se discuta a questão sob a ótica financeira. Algumas instituições hospitalares,
especialmente municipais,  enfrentam dificuldades financeiras tão graves, que seria
difícil custear as despesas decorrentes da obrigação prevista na proposta. Além de
colocar câmera de vídeo em berçários, para que os comandos legais tenham eficácia,
os  hospitais  deverão  contratar,  no  mínimo,  um  funcionário  para  operar  o
equipamento,  custo  adicional  que  pode  representar  impacto  no  orçamento  de
estabelecimentos de menor porte.

Que também se discuta a matéria sob o ponto de vista tecnológico, acaso ainda
reste dúvida  acerca  da  sua não plausibilidade.  O mundo de hoje,  dominado pela
tecnologia, apresenta a cada dia uma surpresa. Restringir, em lei, a tecnologia a ser
usada na proteção dos recém-nascidos é por demais inadequado. Por ato próprio, de
caráter  administrativo,  qualquer  hospital,  público  ou  privado,  percebendo  a
conveniência e analisando a relação custo-benefício,  pode instituir  mecanismos de
segurança para se alcance a proteção almejada. Com esse argumento, aliás, outras
propostas normativas, semelhantes à que ora se examina, foram vetadas pelo Poder
Executivo Estadual.

Para além das dificuldades de aprovação quanto ao cerne da proposta, o seu art. 2º
estabelece  que  o  Poder  Executivo  fixará  o  procedimento  de  fiscalização  do
cumprimento  do  disposto  na  lei  bem  como  as  sanções  cabíveis  por  seu
descumprimento.  O  problema reside  na  parte  final  do  dispositivo,  que  remete  ao
Executivo o estabelecimento de preceitos de natureza sancionatória. Ora, se é certo
que determinado comando legal  há de se fazer  acompanhar do correlato preceito
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sancionatório,  a  fim  de assegurar  a  observância  da  norma jurídica,  não se  pode
transferir para o Executivo a prerrogativa de fixar a sanção cabível. A sanção há de vir
expressa  no  mesmo  diploma  legal  que  estabelece  a  obrigação  jurídica  a  ser
cumprida.  Especificamente com relação aos hospitais  estaduais,  não faria  sentido
que o Estado aplicasse sanções a si mesmo. O Executivo deve cumprir as leis, sob
pena  de  se  sujeitar  a  penalidades  políticas  expressas  em  diversos  diplomas
normativos, a começar pela própria Constituição do Estado.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 240/2015
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 262/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o Projeto de Lei nº 262/2015 dispõe sobre a
obrigatoriedade  de  inserção  pelos  estabelecimentos  comerciais  de  produtos
alimentícios,  incluindo os hipermercados,  supermercados e similares  de varejo  ou
atacado, de sistema de leitura de códigos de barras que informe a data de validade
dos produtos.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo em  14/02/2015,  o  projeto  decorre  do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4862/2014 e foi distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, do Regimento Interno.

Cabe a esta comissão o exame dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposição, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposta em tela tem o propósito de compelir os estabelecimentos comerciais de

produtos  alimentícios,  incluindo  os  hipermercados,  supermercados  e  similares  de
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varejo  ou  atacado  que  utilizam  o  sistema  de  leitura  de  código  de  barras  para
apreçamento, a inserir em tal sistema a data de validade dos produtos, de forma a
facilitar  a informação ao consumidor.  Além disso,  a proposição estabelece que as
informações inseridas no código de barras dos produtos – preço e data de validade –
devem  ser  visualizadas  pelos  consumidores  nas  caixas  registradoras,  antes  do
pagamento.

A matéria tratada no projeto em questão enquadra-se na temática de produção e
consumo. A competência para legislar sobre esse tema é concorrente entre a União,
os estados e o Distrito Federal, conforme previsão constante no inciso V do art. 24 da
Carta Federal, que autoriza o Estado a legislar de forma específica, adaptando as
normas gerais de “produção e consumo” expedidas pela União às peculiaridades e
circunstâncias locais.

Em um primeiro momento, devemos nos atentar ao art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990), que estabelece os requisitos a serem
observados pelos fornecedores no momento da oferta do produto ou do serviço. O
dispositivo mencionado preconiza que a oferta e a apresentação de produtos devem
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre as características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos
de validade e origem, entre outros dados do produto ofertado, assim garantindo a
saúde e a segurança dos consumidores.

Com intuito de melhor detalhar a matéria em comento, foi editada a Lei Federal nº
10.962, de 11 de outubro de 2004. A referida norma jurídica especifica os meios para
divulgar os preços de produtos e serviços para o consumidor: no comércio em geral,
por  meio  de  etiquetas  ou  similares  afixados  nos  bens  expostos  à  venda;  em
autosserviços,  supermercados,  hipermercados  ou  estabelecimentos  onde  o
consumidor  tenha  acesso  direto  ao  produto,  sem  intervenção  do  comerciante,
mediante  a  afixação  do  preço  na  embalagem  e,  alternativamente,  por  meio  da
afixação de código referencial ou código de barras, desde que a informação relativa
ao preço à vista dos produtos, características e código esteja exposta de forma clara
e legível.

Em relação à data de validade dos produtos, vigora a Resolução nº 259/2002 da
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre a rotulagem obrigatória de
produtos  alimentícios,  contendo,  entre  outras  informações,  sua  data  de  validade,
sendo possível afirmar, outrossim, que a matéria relativa à rotulagem de produtos
alimentícios  com  informações  sobre  sua  validade  encontra-se  amplamente
disciplinada.

No que tange à proposição ora analisada, muito embora seja inovadora e busque
ampliar o direito a informação dos consumidores de produtos alimentícios, pode-se
dizer  preliminarmente  que,  em  relação  ao  mérito,  é  medida  de  complexa
implementação, sobretudo pela necessidade de adaptação dos rótulos dos produtos e
dos equipamentos de leitura, o que será analisado nas comissões de mérito.

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

do Projeto de Lei nº 262/2015.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – João Alberto – Luiz Humberto

Carneiro.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
– O presidente despachou, em 29/4/2015, a seguinte comunicação:
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento do Sr. José Artur

Santuci Barbedo, ocorrido em 28/4/2015, em Santa Rita do Sapucaí. (– Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2015

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

LEGISLATURA EM 30/4/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Falta de Quórum – Ordem do dia.
Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Anselmo José Domingos – Antônio Jorge –

Arlen Santiago – Cabo Júlio – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Douglas Melo –
Doutor Jean Freire – Elismar Prado – Fábio Cherem – Fred Costa – Geraldo Pimenta
– Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – João Magalhães –
Léo  Portela  –  Marília  Campos  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –  Sargento
Rodrigues – Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h1min, a lista de comparecimento

não  registra  a  existência  de  número  regimental.  A presidência  deixa  de  abrir  a
reunião,  por  falta  de  quórum,  e  convoca  as  deputadas  e  os  deputados  para  a
ordinária de terça-feira, dia 5 de maio, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A
ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 5/5/2015.).

ATA DA 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 29/4/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio
Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição  da  Mesa  –Registro  de  Presença  –  Execução  do  Hino  Nacional  –
Exibição de Vídeo – Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva – Entrega de Título –
Palavras do Sr. Antônio José Vieira – Palavras do Presidente – Apresentação Musical
– Encerramento.



176
____________________________________________________________________________

Comparecimento
– Comparecem os deputados:
Hely Tarqüínio – Ulysses Gomes – Dalmo Ribeiro Silva.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor – Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Antônio José Vieira, diretor-
presidente  da  Higident  do Brasil  Indústria  e Comércio Ltda.,  do título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido, a requerimento do deputado Dalmo
Ribeiro  Silva,  pelo  governador  do  Estado,  por  meio  do  Decreto  NE  nº  320,  de
25/6/2014.

Composição da Mesa
O locutor – Convidamos a tomar  assento à Mesa os Exmos. Srs.  Antônio José

Vieira, diretor-presidente da Higident do Brasil Indústria e Comércio; desembargador
Octavio  Augusto  De  Nigris  Boccalini;  Edwaldo  Almada  de  Abreu,  presidente  em
exercício da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg; Rodrigo
Imar Martinez Riera, prefeito municipal de Itajubá; e deputados Ulysses Gomes, 1º-
secretário desta Casa, e Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem e à concessão do título.

Registro de Presença
O  locutor – Registramos a presença dos Exmos. Srs. Elivelto  Carvalho, prefeito

municipal  de  Turvolândia;  Sebastião  Dailton  de  Lima  e  Jaime  Sevilo  Barbedo,
vereadores de Pedralva; Augusto Hart Ferreira e Ronaldo Laurindo, respectivamente
prefeito  e  vice-prefeito  municipais  de São Sebastião da Bela Vista;  Valdir  Giovani
Rosa,  vereador  de  Wenceslau Braz;  Martinho Mendes Barbosa,  vereador  de  São
José do Alegre; José Maria Silva, vereador de Itajubá; Geraldo Magela Elói, prefeito



177
____________________________________________________________________________

municipal  de Wenceslau Braz;  José Fernando Coura, prefeito  municipal  de Delfim
Moreira;  Joel  Silva,  prefeito  municipal  de  Pedralva;  e Wilson Marins,  vereador  de
Itajubá. Gostaríamos de destacar também a presença, neste evento, do deputado
federal Bilac Pinto, ex-secretário de Estado e ex-deputado desta Casa.

Gostaríamos de dar ciência ao público presente, bem como aos telespectadores
que nos acompanham neste momento pela TV Assembleia, de mensagem que nos foi
enviada pelo Exmo. Sr.  Odair  Cunha,  secretário  de Estado de Governo de Minas
Gerais. (– Lê:)

“Belo Horizonte, 29 de abril de 2015. À Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Manifesto  as  minhas  sinceras  congratulações  ao  Sr.  Antônio  José  Vieira,  diretor-
presidente da Higident do Brasil, pelo título de cidadão honorário que lhe está sendo
entregue pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais na noite de hoje.”

Mensagens no mesmo teor também nos foram enviadas pelo Sr. Délio Malheiros,
vice-prefeito e secretário municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, e também
pelo Sr. Sebastião José Bustamante, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais
de Pedralva.

Execução do Hino Nacional
O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo grupo Bombeiro Instrumental Orquestra Show – Bios –, sob a coordenação do
Subten. Buenos Aires.

– Procede-se à execução do Hino Nacional.
Exibição de Vídeo

O locutor – Neste momento, convidamos os presentes para assistir a um vídeo.
– Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Boa  noite.  “Mesmo  que  tu  tenhas  feito  uma  longa  caminhada,  há  sempre  um

caminho a fazer.” Essas são as palavras de Santo Agostinho. Inicio saudando, com
muita  alegria,  o  deputado  Hely  Tarqüínio,  caríssimo  amigo,  1º-vice-presidente  da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  e o caro amigo Antônio José
Vieira,  nosso  homenageado.  Cumprimento,  com  muita  alegria  e  honra,  o
desembargador Otávio Augusto De Nigris Boccalini, amigo do homenageado, ex-juiz
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de direito  de Itajubá.  Com satisfação,  cumprimento  o  caríssimo deputado Ulysses
Gomes, 1º-secretário da Mesa, e o Dr. Edvaldo Almada de Abreu, representando o
presidente  da  Fiemg,  a  quem  agradeço  a  honrosa  presença.  Cumprimento  e
agradeço a presença do Exmo. Sr. Rodrigo Vieira, prefeito de Itajubá. Na pessoa de
V.  Exa.,  saúdo  todos  os  prefeitos  aqui  presentes  e  já  nominados.  Cumprimento,
ainda, os ilustres vereadores do Sul de Minas que nos honram com sua valorosa
presença.  Cumprimento  os  funcionários  e  empresários  da  Higident,  agradecendo-
lhes,  e  também os  funcionários  do  meu gabinete,  meu querido  filho  Felipe  e  os
demais participantes deste evento. Agradeço à orquestra do Corpo de Bombeiros,
mais uma vez conosco.  É uma honra tê-los  nesta Casa.  Cumprimento,  ainda,  os
filhos do homenageado, os meus queridos amigos, Lincoln e Roger. Manifesto nossa
imensa satisfação em recebê-los para acompanhar esse bonito momento da vida de
nosso querido homenageado.

Tenho certeza de que estamos vivendo um momento único e muito especial para o
nosso homenageado, como também para o Parlamento mineiro,  nesta memorável
noite. Do alto desta tribuna, tenho a honra e a enorme satisfação de anunciar o mais
novo cidadão mineiro, o engenheiro Antônio José Vieira, que recebe essa honrosa
outorga em atendimento ao nosso pleito,  que foi  aprovado por esta Casa,  à qual
muito  agradeço.  A concessão  de  uma  cidadania  honorária  traduz,  por  si  só,  o
reconhecimento  da trajetória  de um cidadão probo que tem feito  de sua vida um
verdadeiro legado de dedicação e seriedade, buscando sempre o desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais, que o acolheu há 32 anos.

Meus  senhores  e  minhas  senhoras,  testemunhamos  aqui  nesta  noite,  a
comemoração solene de mais uma bela página da vida de um novo mineiro, que,
para  nossa  alegria,  exatamente  hoje  completa  mais  um  ano  de  vida.  Parabéns.
Muitas felicidades ao nosso homenageado. Quero, também, apresentar a sua querida
esposa, D. Lourdes, companheira inseparável, seus diletos filhos Fabiana, Lincoln,
Rogers e Robson, e seus netos, além de tantos outros familiares, amigos queridos e
funcionários  que puderam ao longo da sua trajetória  desfrutar  a  amizade sincera
desse novo filho de Minas.

O nosso homenageado, meus amigos, além de todas as suas qualidades, tem um
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diferencial especialíssimo: é um homem bom, religioso, devoto fervoroso da padroeira
do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, exemplar chefe de família, cumpridor de seus
deveres, e participante ativo de vários movimentos sociais da sua querida Itajubá,
como  também  em  todo  o  Sul  de  Minas.  Prova  dessa  assertiva  é  que  aqui  se
encontram os prefeitos da nossa região.

Tenho a certeza de que o exemplo desse grande cidadão, agora mineiro, já está
fortemente gravado no coração e na alma de todos aqueles que tiveram, como eu, a
honra de conhecê-lo: a sua pessoa, a sua vida e o seu amor para com o próximo. O
nosso homenageado por si só, pelo seu currículo e pela sua vida, soube, ao longo de
três décadas, construir ao lado da sua família uma das mais respeitadas indústrias,
transformando-se em um grupo, AJV, que gera cerca de quatro mil empregos, sendo
mil de forma direta em Itajubá e em toda a região Sul de Minas.

Caríssimo Antônio,  afirmo com muita tranquilidade e alegria que o seu trabalho
contribuiu  e  contribui  de  forma inestimável  e  incalculável  para  o  desenvolvimento
social do nosso querido Sul de Minas, do Brasil, e também no exterior, em que V.Sa.
tem uma participação ativa em decorrência dos seus produtos. Como resultado dessa
feliz  e  maravilhosa  trajetória  há  na  sua  sala  na  Higident,  onde  sempre  estou,  o
registro de tantas e tantas homenagens, troféus, diplomas de consagração, todas,
todas ao lado da foto de inauguração de seu complexo industrial, à época, com a
presença do saudoso Tancredo Neves.

A trajetória profissional do homenageado da noite lhe permitiu, ainda, ser agraciado
com o título de Industrial do Ano pela Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais em 2014, numa belíssima festa preparada pela Fiemg, com a presença de
todos os empresários do Estado de Minas Gerais, que vieram prestigiar o empresário
do ano.

Entretanto, entendia necessário apresentar aquele que, com certeza, seria o título
esperado como cidadão.  Veio da cidade de Monte Aprazível  para receber  o título
cidadão mineiro pelas suas qualidades excepcionais de vida, de honradez e de amor
ao próximo. Quis Deus e o destino, meus amigos e minhas amigas, que o grande
privilégio de conceder essa grande honraria fosse por meio de requerimento de minha
autoria, com o apoio de toda a nossa Assembleia.
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Como é bom, muito bom mesmo, homenagear um amigo do coração, que guardo a
sete chaves em meu coração e no coração da minha família, em decorrência de duas
décadas da nossa mais  pura  amizade  como verdadeiros  irmãos.  Tenho por  esse
grande homenageado uma amizade fraternal.  Por ser meu conselheiro e irmão,  a
quem, com certeza, tanto admiro, gostaria de render-lhe essa justa homenagem em
nome do povo mineiro.

Hoje, meu querido Toninho, homenageado, seu nome passa a figurar na galeria dos
homens reconhecidamente não indispensáveis,  mas imprescindíveis  para  o nosso
estado. Assim, ao descer desta tribuna, bastante emocionado, quero abraçá-lo, e farei
isso  duplamente,  pelo  seu aniversário  natalício  na  data  de  hoje.  O  que  estamos
fazendo nesta noite é dar um título àquele que, tenho certeza, sente-se, há décadas,
um  filho  de  Minas  por  tudo  que  tem  feito  para  a  geração  de emprego e  para  a
construção extraordinária da sua vida e também da sua vida religiosa.

Encerro minhas palavras com uma citação enviada por um amigo em comum de
Itajubá, Silem de Tarso. Além de fazer um comentário sobre a sua ausência, ele traz
uma menção importante, que quero compartilhar com vocês. Vi que o seu coração e o
meu estão irmanados no sentimento maior da alegria extraordinária de ver um amigo
querido  do  coração ser  recebido  e  homenageado no  Plenário  maior  desta  Casa.
“Tudo que for fazer faça com amor, fé e dedicação. O reconhecimento virá com o
tempo, não para fortalecer o seu ego, mas sim para que as pessoas notem que você
é uma pessoa cheia de luz e que Deus o usa de uma forma única.”

Essas são as nossas palavras nesta homenagem tão sincera e modesta que tenho
orgulho de fazer a um grande amigo, a um amigo do coração. Quero agradecer a
participação e a presença de vocês, amigos que vieram de longe, nossos prefeitos e
nossas autoridades, para compartilhar este momento tão importante para a vida de
um cidadão honrado, que ama a sua querida Itajubá e que ama o nosso Estado. E,
com certeza, o Estado de Minas Gerais lhe devolve essa honraria, pois, há 32 anos,
ele se encontra em nosso chão mineiro, abraçando-o e dando-lhe o mais novo título
de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais.

Parabéns, querido amigo. Parabéns a todos. Muito obrigado por esse importante
momento.  Para  mim,  com  certeza,  há  uma reserva  muito  especial,  pois  vejo  um



181
____________________________________________________________________________

amigo de tantas décadas no alto da tribuna, para receber essa homenagem, e vocês
testemunhando  essa  página  tão  bonita  da  história  de  um  amigo  extraordinário  e
exemplar. Muito obrigado a todos.

Entrega de Título
O locutor – Neste momento, o deputado Hely Tarqüínio, representando o deputado

Adalclever Lopes, presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega do título de
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr.  Antônio José Vieira, diretor-
presidente da Higident do Brasil Indústria e Comércio Ltda., passando-lhe às mãos o
diploma. O título a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Cidadania Honorária
do Estado de Minas Gerais. O governador do Estado de Minas Gerais, atendendo a
requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Dalmo
Ribeiro Silva, nos termos do Decreto de 25 de junho de 2014, concede ao Sr. Antônio
José  Vieira  o  título  de  Cidadão  Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais,  em
reconhecimento  a  sua  relevante  contribuição  para  o  desenvolvimento  do  setor
industrial do Estado e do País”.

O presidente – Convidamos o deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento,
para se postar à frente, com este presidente, para partilhar este tão honroso título de
Cidadão Honorário de Minas Gerais.

– Procede-se à entrega do título.
Palavras do Sr. Antônio José Vieira

Exmo. Sr. Deputado Hely Tarqüínio, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais;  Exmo. Sr.  desembargador Octávio Augusto De Nigris
Boccalini; Sr. Edwaldo Almada de Abreu, presidente em exercício da Federação das
Indústrias  do Estado de Minas Gerais  –  Fiemg;  Exmo. Sr.  Rodrigo  Imar  Martinez
Riera,  prefeito  de  Itajubá;  Exmo.  Sr.  Deputado  Ulysses  Gomes,  1º-secretário  da
Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.  Deputado  Dalmo
Ribeiro  Silva,  autor  do  requerimento  que  solicitou  a  concessão  do  título  ao
homenageado; a minha vida empresarial começou na década de 1970 como diretor-
geral da Wamper, indústria de máquinas, moldes e ferramentas para as indústrias em
geral. Foi nessa época que iniciei  o meu relacionamento pessoal com as grandes
empresas de sabonete e cosméticas instaladas no Brasil. Em São Paulo, com oito
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funcionários,  a Higident do Brasil  foi  fundada com a finalidade de fabricar  escova
dental descartável, o que deu origem ao nome Higident, higiene dos dentes. Depois
passamos a fabricar pequenos sabonetes para hotéis,  hospitais  e  as companhias
aéreas.

No  final  de  1982,  resolvi  sair  de  São  Paulo  e  buscar  novo  ambiente  em  que
pudesse instalar  e  desenvolver  a  minha empresa e,  ao  mesmo tempo,  encontrar
melhor qualidade de vida para a minha família. Passei por algumas cidades antes de
visitar Minas Gerais. Comecei e terminei minha viagem pela cidade de Itajubá. Eu e
minha esposa, Lourdes, nos encantamos com as montanhas do local; com a rede
hospitalar, formada por cinco hospitais; com ampla rede de ensinos fundamental e
médio; com o polo de ensino superior de excelência, formado por cinco faculdades –
hoje  são  seis  –;  com  a  excelente  localização  da  cidade,  próxima  aos  centros
consumidores  do  País  e  com  mão  de  obra  qualificada  disponível;  e  com  o
diversificado  parque  industrial  da  microrregião.  Todas  essas  qualidades  nos
indicavam que em Itajubá encontraríamos excelente qualidade de vida, como, de fato,
encontramos. A cidade sempre teve um dos melhores índices de desenvolvimento
humano de Minas Gerais. Em 1998, Itajubá levou a taça, conquistando o melhor IDH
do Estado.  Também nos  encantamos com o  povo mineiro acolhedor,  carinhoso e
atencioso. Não tínhamos dúvida de que em Itajubá encontraríamos o porto seguro
que procurávamos.

No início de 1983, as atividades da empresa foram transferidas de São Paulo para
Itajubá, no Sul de Minas. Conseguimos os primeiros incentivos com a Prefeitura de
Itajubá, cujo prefeito na época era Ambrósio Pinto,  ex-deputado estadual,  que tão
bem representou o Sul de Minas nesta Casa. Também conseguimos novos incentivos
oferecidos pelo governo do Estado. Aproveito esta oportunidade para agradecer, mais
uma vez,  ao  governo  de  Minas  a  confiança  depositada  no  projeto  Higident.  Em
19/3/1983, o ilustre e saudoso Dr. Tancredo de Almeida Neves, como governador de
Minas  Gerais,  inaugurou  as  instalações  industriais  da  Higident,  o  que  muito  me
honrou.  A  empresa  iniciou  suas  atividades  em  Itajubá  com  60  funcionários,
produzindo 300 mil sabonetes em barra por mês, em um pequeno imóvel cedido pela
prefeitura.
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Ao  longo  dos  anos,  a  Higident  foi-se  expandido  com  o  apoio  importante  da
Prefeitura de Itajubá, da Fiemg e, principalmente, do governo do Estado de Minas.
Em 1985 demos inicio à construção das instalações próprias da empresa no Distrito
Industrial de Itajubá com o apoio do BDMG e das instituições financeiras parceiras.
Hoje a empresa ocupa uma área de 76.000m², uma área construída de 40.000m². A
nossa capacidade  de produção passou  para  720  milhões  de  sabonetes  por  ano.
Chegamos a gerar 1.600 empregos diretos e 6 mil indiretos. A Higident é hoje a maior
empresa do Brasil em terceirização de sabonete em barra e a única empresa desse
setor em Minas Gerais.

A qualidade dos nossos produtos é atestada pelos nossos principais clientes, como
Avon, Bombril, Boticário, Carrefour, Via Brasil, Disney Company, Extra, Hypermarcas,
Jequiti, Johnson & Johnson, Natura, Nivea, Pão de açúcar, Wallmart, entre outros. Em
2012, recebemos do Wallmart Brasil o prêmio de melhor fornecedor da marca própria.
Em Itajubá encontramos realmente um porto seguro para minha família e para minha
empresa, onde pudemos diversificar e expandir os nossos negócios.

Fundamos a Higident Distribuidora para cuidar da logística da empresa, que hoje
fornece produtos para o Brasil e o exterior.  Em 2009 adquirimos a empresa Água
Mineral  Serra da Mantiqueira,  localizada no Município  de Delfim  Moreira.  A água,
muito pura, proveniente de fontes localizadas no coração da Serra da Mantiqueira,
conquistou dois selos de qualidade: o Ecocert, baseado em normas europeias, e o
IBD Sócio Ambiental, baseado em normas americanas.

Nas Fazendas AJV, localizadas nos municípios vizinhos de Itajubá, investimos na
produção de café, milho, feijão, além dos hortifrutigranjeiros, e também na criação de
gado de leite e de corte. As Fazendas AJV produzem todas as verduras e legumes
livres de agrotóxicos, que são servidas diariamente nas refeições dos colaboradores
da Higident.  Hoje  me sinto realizado,  na medida  em que vejo  o  crescimento  das
empresas, conduzido pelos colaboradores mais humildes até os seus diretores. E nos
orgulhamos muito da nossa condição de ser um grupo de empresas 100% mineiro,
que  gera  emprego  e  renda  para  muitos  mineiros  e,  principalmente,  para  muitas
mineiras,  já  que  as  mulheres  têm  uma maior  participação  no  quadro  de  nossos
colaboradores. As empresas do grupo AJV empregam hoje 1.600 colaboradores, mas
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já  chegamos a gerar  2.600 empregos diretos,  com pessoas de Itajubá e  cidades
vizinhas.

Em  Minas  Gerais,  sempre  encontrei  um  ombro  amigo,  seja  para  aprimorar  os
projetos  da Higident,  seja para contornar  as  dificuldades que constantemente são
colocadas  no  caminho  dos  empresários.  Dessa  forma,  sempre  nos  sentimos
encorajados e motivados a superar as dificuldades e persistir em nossos objetivos. A
trajetória  dos  nossos  negócios,  nestes  anos  de  labor  diário,  foi  quase  sempre
debruçada  sobre  barreiras  e  dificuldades,  numa  conjuntura  que  exige
permanentemente  esforços  redobrados  para  ultrapassá-las.  Mas  a  vida  do
empresário segue sempre o ritmo de uma senoide, que intercala ciclos positivos e
negativos. Há um provérbio que nos ensina que não há bem que sempre dure nem
mal que nunca acabe.

Compartilhei com vocês esta minha história de vida para mostrar como fui feliz, ao
escolher Minas Gerais, há 32 anos. O Brasil  deve muito a Minas Gerais, que são
muitas e todas elas belas. Temos a Minas Gerais de Joaquim José da Silva Xavier,
Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira; temos a Minas Gerais dos presidentes da
República – Afonso Pena; Artur Bernardes; Venceslau Brás; Delfim Moreira; Juscelino
Kubitschek;  Tancredo Neves;  Itamar  Franco,  que  era  baiano  de  nascimento,  mas
mineiro de coração; temos a Minas Gerais de outros grandes políticos, como Pedro
Aleixo;  Silviano  Brandão;  José  Maria  Alkmin;  Israel  Pinheiro;  Rondon  Pacheco;
Francelino  Pereira,  piauense  de  nascimento,  mas  mineiro  de  coração;  Aureliano
Chaves; José Alencar e tantos outros; temos a Minas Gerais de Antônio Francisco
Lisboa, o Aleijadinho; de Carlos Drummond de Andrade; de Guimarães Rosa; de Ary
Barroso; do Dr. Carlos Chagas; de Alberto Santos Dumont; e de Edson Arantes do
Nascimento, Pelé. Entre tantos outros mineiros que engrandeceram o nosso estado,
agora, com muita honra, recebo esse título que me permitirá dizer que também sou
mineiro desta Minas Gerais que deu ao nosso país essas ilustres personalidades que
ajudaram a escrever  belas  histórias  de Minas e do Brasil.  Vejo essa homenagem
como sinal de aprovação ao meu empenho em promover o bem, em buscar fazer o
melhor dentro das condições vigentes e colaborar com o desenvolvimento do nosso
estado, gerando emprego e renda para centenas de famílias mineiras.
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Posso afirmar que esse reconhecimento se estende a todos aqueles que estiveram
ao meu lado em todos os momentos da minha carreira, minha esposa, Lourdes, meus
filhos,  meus  parceiros  e  meus  colaboradores,  fornecedores  e  clientes,  os  quais
ajudaram a concretizar sonhos e projetos. Estou convicto de que os resultados foram
e sempre serão fruto do trabalho de equipe. Não me sinto no direito de me envaidecer
pelas  conquistas.  O homem tem obrigação de agir  pelo  bem comum em  prol  da
sociedade.  Devemos  lembrar  que  somos  apenas  administradores  das  coisas  de
Deus.

Sinto-me extremamente honrado com esse título de Cidadão Honorário do Estado
de  Minas  Gerais.  Estejam  certos,  presidente  Adalclever  Lopes,  deputadas  e
deputados, minhas senhoras e meus senhores, de que saberei honrar esse título que
acabo de receber. A partir de hoje, sinto-me mineiro de fato e de direito. Continuarei
pautando  minha  vida  no  mesmo  caminho  que  segui  até  aqui,  mas  agora  mais
enriquecida com o título que acabo de receber. Esse título me motiva e incentiva a
manter-me digno do povo mineiro e poder contribuir com renovado empenho para o
progresso e o engrandecimento de Minas Gerais.

É  grande a  emoção  neste  momento,  em  que  vejo  aqui  minha  família,  amigos,
colaboradores,  instituições parceiras, fornecedores, clientes, lideranças políticas de
Itajubá e região. Agradeço a Deus por me permitir  viver este momento e a minha
esposa e família pelo apoio com que sempre me encorajaram. Ao encerrar,  quero
citar o pensamento do poeta francês Nicolas Chamfort: “A estima vale mais do que a
celebridade, a consideração mais do que a fama, e a honra mais do que a glória”.

Ao  deputado  estadual  Dalmo  Ribeiro  Silva,  a  minha  estima  e  os  meus
agradecimentos por indicar o meu nome para receber essa homenagem. Agradeço ao
presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  deputado
Adalclever  Lopes,  aqui  representado  pelo  deputado  Hely  Tarqüínio.  Finalmente,
agradeço ao Estado de Minas Gerais, na pessoa do governador Pimentel, a honra de
me acolher como seu mais novo cidadão. Muito obrigado, Minas Gerais. Quem te
conhece não esquece jamais.

Palavras do Presidente
Exmos. Srs. Antônio José Vieira, diretor-presidente da Higident do Brasil Indústria e
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Comércio; desembargador Octávio Augusto De Nigris Boccalini; Edwaldo Almada de
Abreu,  presidente em exercício da Federação das Indústrias  do Estado de Minas
Gerais – Fiemg; Exmo. Sr. Rodrigo Imar Martinez Riera, prefeito de Itajubá; deputado
Ulysses Gomes,  1º-secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,  filho de
Itajubá;  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  autor  do  requerimento  que  solicitou  a
concessão do título ao homenageado, dessa feliz ideia, boa noite.

Um cidadão honorário  é  aquele  indivíduo reconhecido  pela  grande identificação
com uma comunidade onde não nasceu, na qual se tornou altamente respeitado pela
admiração despertada por seu trabalho e suas atitudes em prol da sociedade que o
acolheu.

Tenho a felicidade, em nome da Assembleia Legislativa, de presidir a solenidade
que torna Antônio José Vieira, brilhante empresário nascido na cidade paulista de
Monte Aprazível, oficialmente mineiro, referendando o desejo do povo representado
nesta casa. Físico e matemático de formação, nosso homenageado, que se tornou
presidente de uma das mais importantes indústrias sul-mineiras, é também produtor
rural  e  criador  de  gado  de  corte,  impulsionando  diversos  setores  da  economia,
gerando riqueza e postos de trabalho para nossa população. Defendendo sua classe,
numa demonstração de alto  espírito  colaborativo,  dirigiu  a  Associação Comercial,
Industrial e Empresarial de Itajubá e a Câmara de Dirigentes Lojistas dessa cidade,
além de ter sido considerado, entre muitas outras distinções, o industrial do ano em
nosso estado em 2014.

A Higident do Brasil, fundada em São Paulo, foi transferida para Itajubá, onde atua
há  três  décadas,  sendo  a  maior  empresa  nacional  no  ramo  da  terceirização,
produzindo para as maiores fábricas do mercado e exibindo uma qualidade garantida
pela  capacidade  logística  que  permite  enfrentar  as  naturais  dificuldades  de
distribuição não só no País, como no exterior. O quadro inicial de 60 funcionários em
Minas passou para mais de 1.600 – e atualmente esse número é maior, como ele
explicou no seu pronunciamento –, sendo altamente competente não só na produção
industrial, como nas práticas socioambientais.

Ações  junto  à  população  carente,  especialmente  os  moradores  de  asilos,  são
desenvolvidas pela empresa, com a ativa participação de seus funcionários. Aqui está
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também a marca do humanismo, o que é muito importante. Não só Itajubá, como todo
o  Estado  tem  se  beneficiado  da  força  da  Higident,  comandada  por  um  homem
preocupado com o nosso crescimento e com um melhor equilíbrio social, cuidando
ainda das prementes questões ambientais.

Pesquisa,  inovação  e  alta  tecnologia  têm  sido  a  grande  característica
mercadológica  da  indústria  por  ele  comandada,  exemplo  para  novos
empreendedores, que possam, como Antônio José Vieira, gerar para todos nós um
futuro  de  esperança  e,  sobretudo,  de  dignidade,  num  momento  em  que  tanto
precisamos de inspiração para que o País  supere suas crises.  Sua parceria  com
entidades como a Fiemg,  o Senai,  o  Sesc e o Sesi  mostram uma capacidade de
aglutinação  e  um  espírito  de  união,  que  tem,  como  decorrência,  formado
colaboradores capacitados a produzir itens ligados à higiene e à cosmética cada vez
melhores.

Minas  Gerais,  aqui  representada  pelo  conjunto  de  seus  deputados,  abraça,
portanto, um mineiro de coração, que se tornou mais um motivo de orgulho de toda a
nossa gente de Minas. Em nome de todos os parlamentares desta Casa Legislativa,
de todos os funcionários, enfim, de todos os mineiros, também quero abraçar o nosso
Antônio José Vieira, parabenizando-o pelo seu aniversário, hoje. Que Deus ilumine
seu caminho e que seu exemplo seja sempre seguido por todos aqueles que desejam
uma vida digna para todos, com justiça social e com muito trabalho! Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor – Convidamos os presentes a apreciar neste instante o talento do grupo

Bombeiro Instrumental Orquestra Show – Bios –, que, sob a coordenação do Subten.
Buenos Aires, apresentará as músicas  O happy day,  de Philip  Doddridge, e  Sing,
sing, sing, de Louis Prima.

– Procede-se à apresentação musical.
O presidente – Não sei se é possível,  mas vamos quebrar o protocolo e, quem

sabe?, ouvir aí o Parabéns a você.
– Procede-se à apresentação musical.
O presidente – Depois desta noite feliz para Minas Gerais, a presidência manifesta

a todos os agradecimentos pela honrosa presença.
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Encerramento
O  presidente  –  Cumprido  o  objetivo  da  convocação,  a  presidência  encerra  a

reunião, convocando os deputados para a ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas,
com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 29/4/2015

Presidência do Deputado Adalclever Lopes
Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  Ata;  discursos  dos  deputados

João Leite, Durval Ângelo e Sargento Rodrigues; aprovação – 2ª Parte (Ordem do
Dia):  2ª  Fase:  Discussão e Votação de  Proposições:  Discussão,  em 2º  turno,  do
Projeto de Lei nº 8/2015; aprovação na forma do vencido em 1º turno; Declarações de
Voto; Questões de Ordem; Declarações de Voto; Questão de Ordem; Declaração de
Voto; Questão de Ordem – Registro de Presença – Discurso do deputado Rogério
Correia – Encerramento.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr.  –

Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago –
Arlete  Magalhães  –  Arnaldo  Silva  –  Bosco  –  Cássio  Soares  –  Celise  Laviola  –
Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Deiró Marra – Dilzon Melo
– Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho
Madeira – Felipe Attiê – 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 – Léo Portela – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – 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 Adalclever Lopes) – Às 9h13min, a lista de comparecimento
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registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
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, o deputado João
Leite.

O deputado João Leite – Obrigado, presidente. O deputado Wander Borges leu a
ata,  que  registra  que  a  reunião  se  encerrou  por  falta  de  quórum.  Efetivamente,
presidente, a reunião se encerrou após pedido do PT para que fosse suspensa. Não é
mais possível a oposição aceitar essa pressão, especialmente do deputado Rogério
Correia, contra a Mesa da Assembleia.  Ontem vimos o deputado Rogério Correia
pressionando  sua  assessoria,  vimos  o  deputado  Rogério  Correia  pressionando  o
deputado  Hely  Tarqüínio.  Ontem  houve  uma  manifestação  natural,  que  sempre
acontece na Assembleia Legislativa. Por várias vezes o PT encheu estas galerias.
Eles  nos  xingavam;  em  legislatura  passada,  jogaram  moeda  na  deputada  Lúcia
Pacífico, que desmaiou neste Plenário. Ontem, por uma manifestação popular, o PT
se  insurgiu.  Agora,  temos  um  deputado  que  acha  que  mandará  na  Assembleia
Legislativa. Ele irá pressionar os assessores, na Mesa da Assembleia, e irá encerrar a
reunião. Ontem havia colegas da oposição inscritos para falar, e o deputado Rogério
Correia, por  duas vezes, foi  buscar V.  Exa. Ele queria que o deputado Adalclever
Lopes impedisse a oposição de falar. Esse é o Bloco Minas sem Censura, que agora
tem outro nome: Bloco Minas com Censura. Deputado Durval Ângelo, permita que eu
discuta  a  ata.  Eles  não  querem  deixar  que  falemos.  Por  12  anos,  ficamos  aqui
ouvindo o PT falar,  encher as galerias. Tomei garrafada nesta Assembleia. Agora,
querem cassar a palavra da oposição. Não vamos aceitar, presidente. Não vamos
aceitar  deputados  pressionando  seus  assessores.  Eles  não  falarão  nada.  Nós
estamos  vendo.  Estamos  vendo  o  deputado  Rogério  Correia  insistir  para  que  o
senhor  venha  ao  Plenário  e  tire  o  deputado  Hely  Tarqüínio  da  presidência  dos
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trabalhos.  Não aceitamos.  O deputado Hely Tarqüínio  foi  eleito  por  este Plenário.
Ninguém tem autoridade para tirá-lo da presidência dos trabalhos. É lamentável  a
atuação do PT, da base desse governo, na Assembleia Legislativa. Não aceitaremos.
O povo de Minas Gerais nos colocou na oposição, e iremos denunciar. Sr. Presidente,
quero uma correção na ata. A reunião ordinária de ontem se encerrou por insistência
e  desrespeito  do  deputado  do  PT  Rogério  Correia,  que  pressionou.  Havia  28
deputados,  quórum  suficiente  para  os  inscritos  para  o  Grande  Expediente
continuarem sua fala. Fomos impedidos de maneira arrogante, o que é próprio dele.
Estão  com  dificuldades?  Quem  está  com  dificuldades  é  o  povo  pobre  de  Minas
Gerais.  Vem  aumento  na  tarifa  social  da  água  e  40% de aumento  na  luz.  E  os
servidores estão querendo 4,5% de reposição,  mas o PT não dá.  Terão de ouvir,
porque prometeram tudo para os servidores públicos, prometeram o paraíso para os
servidores públicos. Sr. Presidente, quero uma correção nessa ata. Foi o deputado
Rogério Correia que, desde o início, fez pressão para o encerramento da reunião,
porque não aguentou a manifestação das galerias, que reclamavam da medalha do
João  Pedro  Stédile.  V.  Exa.  suspendeu a  reunião,  mas  ainda  havia  oradores  da
oposição inscritos para o Grande Expediente. Presidente Adalclever Lopes, gostaria
que V. Exa. garantisse a autoridade da Mesa da Assembleia. Ontem o deputado Hely
Tarqüínio foi desrespeitado, bem como os seus assessores. Agora há um deputado
que  quer  mandar  na  Assembleia.  Não  votamos  nele  nem  escolhemos  seus
assessores.  Votamos em V.  Exa.,  votamos na Mesa da Assembleia,  e não nesse
deputado que quer mandar na Assembleia. Não vamos aceitar isso. Peço a correção
da ata. Muito obrigado.

O presidente – Com a palavra, para discutir, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval Ângelo – Em relação à ata de ontem, concordo com o deputado

João Leite. Temos de fazer correções sim, mas vamos fazer as correções corretas.
Proponho que se corrija na ata um desagravo ao deputado Rogério Correia, que foi
agredido não na sua condição política, mas na sua honra pessoal. Os manifestantes
o  chamaram  de  cheirador,  de  usuário  de  cocaína  e,  se  quiséssemos  repetir  da
mesma forma, diríamos que, nas redes sociais, fala-se com muita força que seriam
outros, até com histórias de helicóptero. Mas não quero entrar nisso; quero apenas
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dizer que já houve muitos embates aqui, mas não em relação à honra pessoal. Assim,
gostaria que a presidência estendesse esse desagravo e constasse na ata que um
deputado avançou sobre  o Cristiano Silveira,  um jovem e brilhante  deputado que
preside a Comissão de Direitos  Humanos,  e lhe tomou o microfone,  agredindo-o.
Como não quis entrar na polêmica, disse ao presidente Hely Tarqüínio que deveria tê-
lo defendido, porque ninguém poderia ter tomado o microfone do Cristiano Silveira tão
violentamente como o deputado do PSDB quis fazer. Foi um absurdo aquilo. Quase
que o deputado foi agredido. Ainda bem que pegou um deputado calmo, tranquilo,
fleumático. Imaginem se fosse um de nós, que nos exasperamos um pouco mais,
somos  mais  sanguíneos?  Ainda  bem  que  isso  ocorreu  com  ele.  Na  correção,  o
deputado João Leite agrediu o presidente desta Casa. Ele disse – as palavras são
textuais – que o deputado Rogério Correia o está manipulando, que a presidência
está sendo manipulada. Ao contrário,  de jeito nenhum, acho que a presidência se
esforça em buscar a ordem, a conciliação. Quero dizer ao deputado João Leite que
não tentei interrompê-lo, pois tenho como princípio ouvir, exercer o poder obediencial.
Ouvir é fundamental na democracia; a democracia é uma arte mais de ouvir do que
de falar. Então respeito profundamente isso, tanto que perdi eleições aqui. Durante
cinco anos nesta Casa nunca fiz 3º, 4º e 5º  turnos. Em cinco eleições que perdi,
respeitei a vontade soberana do povo de Minas Gerais. O que vivemos hoje é que
estão querendo fazer 2º,  3º, 4º e 5º turnos. O governador Fernando Pimentel tem
consciência das suas tarefas, mas tem muito mais consciência da herança maldita do
Estado.  Acho  que  o  deputado  João  Leite,  com  espírito  construtivo,  deveria,  no
mínimo, repudiar os incidentes dos dois lados. Essa é a postura correta. Se tivermos
que restabelecer  o clima, que seja exigido dos dois lados,  e não nesse clima de
confronto. Assim, acabamos trazendo problemas para dentro do Legislativo – e isso
deve constar  na ata, Sr.  Presidente –,  criando um clima de animosidade que não
existia no passado. Meu apelo, como líder de governo, é pela conciliação. Acho que o
deputado João Leite tem razão. É preciso constar na ata que a polêmica criada, todos
com a forca no pescoço, foi por causa da medalha concedida a João Pedro Stédile,
que não tem nenhuma condenação. Acho que deveriam ser incluídos nesta ata os
nomes de Efraim Morais, que recebeu a medalha em 2007, campeão do nepotismo
no Senado, com três condenações em segunda instância; Roseana Sarney, com duas
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condenações de primeira instância e uma no Supremo, que está a caminho; Heráclito
Fortes,  em  2006,  expoente  da  bancada  de  Dantas,  no  Congresso;  Severino
Cavalcanti,  que  recebeu  a  medalha  em  2005  e,  no  mesmo  ano  que  recebeu  a
medalha aqui, três meses depois, renunciou. Também Edemar Cid Ferreira, do Banco
Santos,  que recebeu a  medalha  em 2004,  ano em que foi  preso.  Eles,  sim,  são
bandidos, são criminosos. Solicito que o nome de todos eles conste na ata.

O presidente – Com a palavra, para discutir, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, vamos votar favoravelmente. Sr.

Presidente,  queria  fazer  um  contraponto,  primeiro  para  dizer  que  concordo
plenamente com o que disse o deputado João Leite ao alertar V. Exa. A reunião foi
terminada ontem em respeito a V. Exa. Como nosso maior líder, presidente do nosso
Poder, houve respeito em acatar sua decisão. Mas o deputado Hely Tarqüínio estava
absolutamente correto. Olha que já tive outras cobranças em relação ao deputado
Hely Tarqüínio, mas faço aqui justiça a ele, porque havia 28 deputados em Plenário.
Sr. Presidente, queremos que conste na ata, e este é o objeto da minha intervenção:
ocorre que o deputado Rogério Correia não aguentou as cobranças das galerias, com
as quais todos convivemos de forma harmônica. Em relação às acusações pessoais
sofridas pelo deputado, também concordo, V. Exa. deve registrá-las na ata, a pedido
do líder de governo. Concordo também que devem ficar registrados na ata os ataques
pessoais sofridos pelo deputado Rogério Correia. Até porque, presidente, também é
preciso registrar  nas  atas  os  ataques que o deputado Rogério Correia,  às  vezes,
profere em desfavor do senador Aécio Neves com esse mesmo tom. É bom que V.
Exa. faça constar na ata que isso também não pode ser feito da forma que está
sendo feito. Digo e repito: é preciso esclarecer que eram 28 deputados presentes à
reunião, que foi suspensa inicialmente por V. Exa., pela presidência, pela liderança
que  V.  Exa.  exerce  em  relação  a  todos  nós.  Ontem,  presidente,  ocorreu  que  o
deputado  Hely  Tarqüínio  estava  presidindo,  e  o  deputado  Rogério  Correia,  não
suportando as pressões e cobranças, fez exatamente o que está fazendo com V. Exa.
neste momento.

O presidente – Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a
ser feita, dou a ata por aprovada.
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O deputado Rogério Correia – Art. 164.
O presidente – Será concedida a palavra a V.Exa. oportunamente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O presidente – Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante
na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente – Discussão, em 2º 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 de
vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo
processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a votação pelo  processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

– Registram “sim”:
Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago

– Arlete  Magalhães  –  Arnaldo  Silva  –  Bosco –  Cássio Soares –  Celise  Laviola  –
Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean
Freire – Durval Ângelo – Emidinho Madeira – Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo
Pimenta – Gil  Pereira – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio –
Inácio Franco – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Leite – João Magalhães – Léo
Portela – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Nozinho – Professor Neivaldo –
Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento
Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei
Miranda – Wander Borges.

A deputada Ione Pinheiro – Sr. Presidente, voto “sim”.
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O presidente  –  Está  computado.  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve voto
contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 8/2015 na forma
do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O deputado Sargento Rodrigues – Agradeço-lhe,  presidente. Meu voto foi “sim”,

como todos  os  demais.  O  projeto  do  Ministério  Público,  que  determina  pequena
recomposição salarial, foi aprovado, o que deveria ter ocorrido no ano passado. E
vocês sabem quem obstruiu sua votação. Se o PT e o PMDB não tivessem obstruído
sistematicamente, por três vezes, a votação, o projeto de vocês teria sido aprovado. E
digo mais: o projeto estava aqui, em 2º turno, deputado Durval Ângelo, no dia 12 e no
dia 18. Se o procurador-geral  não enviou crédito...  É engraçado, pois  não enviou
crédito para conceder 6% de reajuste para os servidores, mas o remeteu para pagar
o famigerado auxílio-livro, no valor de R$13.000,00 por ano, a que este deputado
votou contra. É uma vergonha promotores e procuradores receberem R$13.000,00 de
auxílio-livro. Esse dinheiro deveria ser empregado para atender outras necessidades
do Estado. Sr. Presidente, quero aproveitar a presença do deputado Rogério Correia
em Plenário para dizer que o questionamento que fiz a V. Exa. visa a que conste na
ata que, quando V.  Exa. se sentou nessa cadeira e suspendeu os trabalhos para
entendimentos, havia 28 deputados presentes. Na semana passada, quando solicitei
o encerramento de plano da reunião por falta de quórum, o deputado Hely Tarqüínio
procedeu à recomposição, e havia 25 deputados em Plenário. Mas, no momento em
que ele ia encerrar a reunião, o deputado Rogério Correia insistiu em postergar a
decisão do presidente até a chegada do deputado João Magalhães, perfazendo o
total de 26 deputados, e a reunião não foi encerrada. Essa foi a estratégia que o
deputado  Rogério  Correia  usou  na  quinta-feira  da  semana  passada  para  não
encerrarmos  a  reunião  naquele  momento,  porque  ele  tinha  interesse  em  que  os
demais deputados usassem a tribuna, já que, pela ordem de inscrição, seria a vez
dos deputados da base de governo. Mas ontem, pela ordem de inscrição, seriam os
deputados  da  oposição.  Aí  o  deputado  Rogério  Correia,  mesmo  havendo  28
deputados em Plenário, não permitiu que houvesse sequência e foi atrás de V. Exa.,
que  acabou  suspendendo  os  trabalhos  para  entendimentos.  Queria  deixar  isso
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registrado porque o deputado Rogério Correia precisa entender que, se hoje ele está
na base de governo e ela está sendo cobrada pelas galerias, esse é o ônus que
quem é governo tem de começar  a  aprender a suportar.  Caso contrário,  acabará
tendo um problema muito grave de saúde, porque não vai aguentar as pressões das
galerias. Isso é natural. Quem está no governo tem de sustentar esse tipo de coisa.
Com relação aos ataques pessoais, concordo com o deputado Durval Ângelo: devem
ser registrados na ata. O deputado não pode ser  desrespeitado pessoalmente da
forma como ele  o  foi.  Esse  pensamento  é  unânime.  Isso  não  pode  ocorrer  com
deputado da base nem com deputado da oposição – e o deputado Durval Ângelo
estava na reunião ontem. É ponto pacífico para todos nós que não podemos aceitar
ataques  pessoais  aos  parlamentares.  Quanto  à  estratégia  do  deputado  Rogério
Correia de querer encerrar a reunião quando havia 28 deputados presentes, nós da
oposição deixamos claro e registrado em ata que não vamos aceitar.

O deputado João Leite – Sr. Presidente, o PSDB votou favoravelmente. Aliás, desde
o ano passado, o nosso bloco, com o PP, o PDT e o Democratas, tem estado aqui
pronto  para  as  votações,  especialmente,  daqueles  projetos  que  interessam  aos
servidores  públicos.  Estivemos  presentes  na  votação  do  reajuste  de  todo  o
funcionalismo  público,  o  qual,  lamentavelmente,  já  estava  escolhido  –  por  isso  o
governo impediu a sua votação.  Ontem mesmo recebi  alguns servidores  públicos
cujos vales-refeição foram cortados. Enfim, não houve reajuste. Tudo aquilo que foi
prometido  para  os  servidores  públicos  não  foi  concretizado.  Infelizmente,  os
servidores  do  Ministério  Público  tiveram  de  fazer  toda  essa  mobilização,  sob  a
liderança do Eduardo, para haver a possibilidade de votarmos. Já era para ter sido
votado, porém o governo e sua base não permitiram que o fizéssemos. E o mesmo
está acontecendo com outros servidores. Há toda uma sinalização de greve na saúde
e na educação, porque nenhuma das promessas feitas a eles está sendo cumprida. O
entendimento que está sendo feito agora não atende aos aposentados da educação.
Prometeram para a educação do Estado conceder o piso nacional para as 24 horas
de  trabalho,  e  não  para  as  40  horas,  mas  isso  não  foi  feito.  Haviam  prometido
descongelar  a  carreira  e  dar  o  piso  na  carreira  descongelada,  mas  nada  disso
aconteceu. Na verdade, estão dando abonos. Aécio Neves concedeu aqueles 22%,
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depois  o  Anastasia  baixou  para  18%,  e  agora  eles  retiraram  –  os  servidores
reclamaram  isso  ontem.  Por  outro  lado,  eles  têm  uma  nova  arrecadação,  pelo
aumento  da  conta  de  luz,  de  R$1.700.000.000,00.  A arrecadação  vai  aumentar
também  com  a  conta  de  água.  Ou sua  conta  de  água  não está  subindo?  Estou
acompanhando  a  minha  conta  de  água  e  também  a  minha  conta  de  luz.  É
impressionante. Na conta de luz, só de imposto, vem 50%. A promessa do PT era tirar
o ICMS da conta de luz, mas agora estão assim, e não governam. Agora há alguém
da SS perseguindo os servidores, todos os dias ele concede uma entrevista. Acho
que é o Spinelli, o homem caçador de marajás dos servidores do Estado. Parece que
há  200  servidores  que  ele  quer  levar  às  barras  do  tribunal.  O  Sr.  Spinelli  é  o
inquisidor-mor do PT, que quer levar o servidor público... Quando a pessoa é muito
má, aos olhos dela todos os outros também o são, então ele acha que os servidores
públicos estão fazendo mal. Trouxeram o inquisidor, que não sei de onde veio, que
vai fazer um inquérito com todos os servidores públicos. Eles deveriam governar. Não
fizeram nada. Não acertaram a recomposição com os servidores. Não tem nenhuma
obra. Paralisaram todas as obras do governo passado. E o Sr. Pimentel vai a Nova
York para se encontrar com o pessoal da Dow Jones; vai a Pernambuco inaugurar
sua grande obra, a Fiat, que retirou de Minas Gerais; depois vai inaugurar o Porto de
Mariel,  em  Cuba;  vai  inaugurar  o  aeroporto  de  Cuba...  Ele  vai  fazer,  também,  a
inauguração  do  ar-condicionado  no  Palácio  das  Mangabeiras,  porque  a  primeira-
dama não gostou do ventilador. Há 12 anos há ventilador, mas agora vai haver ar-
condicionado e um avião de 28 milhões. O avião que ele comprou vai ser inaugurado
também. Não tem nada para o servidor público, mas, para viajar de avião, para ir para
Nova York, para comprar ar-condicionado... Eles adoram essas coisas; é a esquerda
caviar; amam crème de la crème; gostam dessa situação, de viver no bem bom.

O deputado Arlen Santiago – Sr. Presidente, queremos dizer que o nosso partido, o
PTB,  votou  favoravelmente  a  esse  projeto  por  ser  extremamente  justo:  são
funcionários que trabalham muito. Desde o ano passado, estávamos prontos para
votar, mas a obstrução foi feita e, infelizmente, atrasou essa votação. Mas, felizmente,
hoje  temos  o  senhor  na  presidência,  que,  com  a  sua  credibilidade  nesta  Casa,
conseguiu que esse projeto fosse votado praticamente num tempo recorde e sem que
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nós, da oposição, obstruíssemos um projeto extremamente importante como esse. A
nossa vontade, realmente, é de poder obstruí-lo, porque o que tem acontecido tem
nos  deixado  muito  preocupados.  O  orçamento  trazido  aqui  diminuiu  em
R$88.000.000,00  os  recursos  para  o  Ipsemg.  Além  disso,  aprovamos  um
requerimento, que a Comissão de Saúde já enviou ao senhor, para que o governo do
Estado faça voltar a autonomia do Ipsemg para resolver a questão dos recursos que
são descontados dos pobres dos aposentados, que agora nem vão participar dos
aumentos – como as professoras aposentadas que ensinaram as pessoas, deputado
Bosco, que esteve na Comissão de Educação –, nem vão ter abono, que será só para
alguns. Os pobres coitados dos efetivados têm dia certo para morrer, já foram para o
INSS e não têm direito de ir para o Ipsemg, para o qual contribuíram por tanto tempo.
Queremos dizer,  Sr.  Presidente, que a sua credibilidade ajudou muito a podermos
votar esse projeto. Hoje todas as manchetes dos jornais dizem que, infelizmente, os
salários  dos  trabalhadores  estão  diminuindo.  Mais  de  um  milhão  e  meio  de
trabalhadores no País já perderam emprego por causa de uma política econômica
muito  malconduzida.  Vimos  também que diminuíram o  dinheiro  da vacinação das
criancinhas no Orçamento que foi votado aqui. O que existe contra elas? Além disso,
até hoje não foi enviado nenhum centavo para que os prefeitos possam transportar as
crianças à escola. Os prefeitos não aguentam mais. E vemos aí o pessoal do PCdoB,
o mesmo partido do governo, como vimos na audiência pública de quinta-feira em
Montes Claros. O prefeito de Francisco Sá disse, naquela audiência pública, que, se
o reajuste não for concedido, infelizmente não terá mais condições de transportar as
crianças. Então votamos favoravelmente a esse projeto. Quero mencionar também o
assédio moral que tem sido praticado contra os funcionários da Fhemig. A direção
entra  na  Fhemig  com  escolta  policial  militar  para  anotar  quem  faltou  ao  serviço.
Ficamos muito preocupados com isso. Daqui a pouco teremos uma reunião. No dia
13,  às  15  horas,  teremos  uma  reunião  da  Comissão  de  Saúde,  para  a  qual
conclamamos todos os servidores para vermos o que está acontecendo. Além do
assédio moral que a diretoria está praticando contra os funcionários, vemos também
que estão  querendo dar  um abono de R$100,00 e  não discutir  mais  a reposição
salarial. No dia 13, uma quarta-feira, às 15 horas, teremos uma reunião na Comissão
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de Saúde. Conclamamos todos a estarem aqui  na Assembleia para discutirmos o
assunto. No dia 20 teremos uma nova audiência na Comissão de Saúde para discutir
a respeito do dinheiro que está sendo recolhido e que está ficando no tacho da cota
única. Queremos que o pessoal  de Uberlândia e de Juiz de Fora e toda a região
venha  participar  da  nossa  reunião  aqui,  na  nossa  Assembleia.  Já  aprovamos
requerimento. Tenho certeza de que, se eles não blindarem o governador, quando
esse requerimento chegar, ele poderá cumprir talvez a primeira das suas promessas
de campanha.

O deputado Rogério Correia – Presidente, em nome do Bloco Minas Melhor, quero
dizer  que  votamos  unanimemente  para  a  aprovação  do  projeto  de  reajuste  dos
servidores  públicos  do  Ministério  Público.  É  óbvio  que  foi  necessário  ampla
negociação  com  o  governo  do  Estado,  para  que  o  Ministério  Público  tivesse  o
conjunto dos recursos este ano. Então, apesar de um orçamento com um déficit de
R$7.200.000,00,  herdado  de  dívidas  anteriores  e,  portanto,  um  orçamento  muito
longe da propaganda do déficit zero, o deputado Tiago Ulisses, relator do orçamento
do governo do Estado, achou por bem não retirar o que foi solicitado no orçamento
pelos  Poderes  constituídos.  E  nós  aprovamos  dessa  forma.  Assim  o  Ministério
Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e a própria Assembleia Legislativa
têm um conjunto de recursos, apesar do rombo orçamentário.  Educação, saúde e
segurança  pública  também  não  sofreram  cortes,  apesar  do  déficit  orçamentário
herdado. Então, queria parabenizar o deputado Tiago Ulisses porque ele tem uma
responsabilidade grande ao conseguir que a data-base do Ministério Público do ano
passado fosse respeitada. Não fosse a garantia desses recursos, os trabalhadores do
Ministério Público não poderiam ter esse reajuste. Então veja bem, presidente, esse
reajuste  só  pôde  existir  porque  se  garantiu  o  repasse  dos  recursos  financeiros
solicitados ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Assembleia Legislativa,
mesmo com o rombo. Então, não esqueçamos o esforço orçamentário que aqui foi
feito. Ao mesmo tempo, presidente, também vamos conceder reajuste ao conjunto
dos servidores, e não vai  ser apenas de 4,5%, como estava na previsão. No ano
passado, chegou a esta Casa Legislativa a ideia de que íamos preferir não votar. O
reajuste será bem superior aos 4,5%, tanto no que diz respeito à educação e à saúde
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quanto à segurança pública. No caso da segurança pública, o reajuste será de 15%.
Aliás,  só  está  sendo  possível  dar  essa  garantia  aos  servidores  em  razão  da
negociação.  Não sei  se V.  Exas.  prestaram atenção aos jornais,  mas ontem uma
professora  foi  agredida  no  Estado  do  Paraná,  que  adota  o  choque  de  gestão.
Ensanguentada, ela virou símbolo da resistência no Paraná. Por outro lado, aqui o
que fizeram foi um roubo contra os servidores, retirando deles o dinheiro do fundo de
previdência,  tirado dos  servidores  públicos  com o  aval  da  maioria  da  Assembleia
Legislativa. Ao contrário do que está acontecendo em São Paulo e no Paraná, onde
os  professores  estão  em  greve  e  apanhando  da  polícia,  aqui  está  havendo
negociação. Aliás, haverá outra negociação hoje com o sindicato, que pode sentar-se
à mesa de negociação com o governo todas as semanas. Quanta diferença...  Ao
invés de professores ensanguentados e de roubo a fundo de previdência aqui e no
Paraná – o governador de São Paulo coloca polícia para perseguir os professores em
greve –, aqui estamos em processo de negociação, o que é normal, mesmo com o
rombo orçamentário  que foi  herdado.  Presidente,  demagogia  tem perna  curta.  As
pessoas  medem  a  diferença  na  prática.  Está  havendo  aqui  alguma  repressão?
Houve, no dia 21 de abril, fechamento da praça em Ouro Preto para impedir a entrada
de professores e trabalhadores? Não, pelo contrário. Eles entraram, participaram e
aplaudiram.  Quem quis  aplaudir  aplaudiu,  quem quis  protestar  protestou.  A praça
estava aberta, como em 12 anos não esteve. Aqui existe respeito para com o servidor
público  e  para  com  os  trabalhadores.  Não mais  está  havendo  roubo a  fundo de
previdência, nem professores ensanguentados, nem ódio. Pelo contrário. Esse tipo de
ódio reproduzido por deputados não existe no nosso governo, mas, sim, respeito para
com os servidores. Aliás, o respeito é a arma para se fazerem melhores negociações.
Concluindo,  parabenizo  o  Ministério  Público,  que  conquistou,  neste  governo,  o
pagamento daquilo que ficou para trás.

Questões de Ordem
O  deputado  Noraldino  Júnior  –  Sr.  Presidente,  serei  breve.  Cheguei  atrasado

porque fiquei preso no trânsito, mas V. Exa. teria condição de registrar o meu voto
favorável? Há possibilidade de se fazer isso? Caso não haja, peço a V. Exa. que faça
constar em ata minha manifestação favorável. Estamos unidos aos servidores. Tenho
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vários amigos do Ministério Público e gostaria muito que constassem o meu apoio e o
meu voto favorável a essa importante causa.

O presidente – Peço que conste na ata que V. Exa. torceu muito durante o tempo
perdido no trânsito. Isso constará em ata. Com a palavra, pela ordem, o deputado
Alencar da Silveira Jr.

O deputado Alencar da Silveira Jr. – Meu problema também é com o trânsito de
Belo Horizonte. Gostaria de comunicar a este Plenário que estive presente em toda a
negociação.  Tenho  respeito  muito  grande  para  com  os  servidores  do  Ministério
Público. Ontem subi à tribuna para lembrar uma saída honrosa para a presidenta,
para este governo e para o Brasil. Estou falando de eleição geral para o próximo ano.
Temos de começar esse movimento em Minas Gerais:  uma eleição para eleger  a
Presidência da República, o Senado, a Câmara Federal, as assembleias, prefeituras
e câmaras de vereadores. Todos nós temos de entregar nossos cargos e realizar uma
eleição geral neste país. Não é preciso só trocar o presidente, mas os costumes dos
políticos no Brasil.  Por exemplo, não adianta emendas. Não adianta os deputados
ficarem  responsáveis  por  fazer  emendas  para  aqui  ou  ali,  o  governo tem  de ter
programas  sociais  para  os  estados  e  de  desenvolvimento  para  os  municípios.
Deputado é eleito para legislar e fiscalizar. Não podemos continuar da maneira como
está.  Eleição  geral.  Unificação  das  eleições.  Temos  de  acabar  com  o  voto
proporcional, presidente. Aqui têm de estar os 77 mais votados. É isso o que tem de
acontecer.  É preciso fortalecimento dos partidos políticos, mas com as respectivas
doutrinas. Não podemos ter  esse monte de partidos de hoje. O Brasil  precisa ser
passado a limpo. Entendo que só vamos passá-lo a limpo realizando eleições gerais
no próximo ano, daqui a 12 meses, para elegermos nossos representantes. Deixo
aqui a proposta de um deputado que vê que, se não começarmos a mudar  hoje,
nossos filhos, daqui a 20, 30 ou 50 anos, falarão as mesmas coisas. Temos de fazer
uma mudança geral neste país. Os costumes dos políticos têm de mudar. Olhem os
exemplos que vêm de fora, dos vários países com os quais temos intercâmbio com os
parlamentares. Não podemos mais aceitar o Brasil do jeito que está. Muito obrigado,
presidente.
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Declarações de Voto
O deputado Léo Portela – Obrigado, presidente. Quero salientar que o PR, assim

como toda a base do governo,  votou favoravelmente ao aumento e vem votando
favoravelmente a todo e qualquer tipo de benefício aos servidores públicos do nosso
Estado.  Presidente,  é  importante  salientar  que  não  é  em  quatro  meses  que  se
consegue reparar todas as mazelas de 12 anos de governo. Não é em quatro meses
que  se  refaz  a  dignidade  do  servidor  público.  Não  é  em  quatro  meses  que  se
conseguem os avanços que Minas Gerais  tanto precisa e que não vieram de um
governo que envelheceu em 12 anos. Mas temos de destacar os avanços que já
conseguimos nesse período: os homicídios em Minas Gerais caíram 11%; em Belo
Horizonte, 34%, e, na RMBH, 19%. Esse é um trabalho implementado, de maneira
inovadora, corajosa, audaciosa, pelo PR, por meio do secretário Bernardo Santana,
que  já  traz  avanços  ao  Estado.  Queremos  avançar  mais  e  iremos  fazer  isso.
Devemos lembrar também que, nas últimas semanas, algumas pessoas preferiram
apequenar as discussões deste Plenário trazendo à baila assuntos como mérito de
medalhas, se alguém merece ou não medalhas, se Stédile, Ratinho, Luciano Huck ou
Eike  Batista  merecem  medalhas,  enquanto  o  servidor  público  não  é  atendido,
enquanto  as  comunidades  terapêuticas  –  CTs  –  não  são  atendidas.  Precisamos
avançar e não deixar que esta Casa se apequene nas discussões. Temos de trazer a
este Plenário discussões do nível da Casa de leis das Alterosas, reconhecida em todo
o Brasil  pela  produtividade,  pelo  trabalho  sério  e abnegado à  população mineira.
Também quero salientar que nós, do PR, embora estejamos junto com o governo e
participando dessa transformação do nosso estado, também estamos atentos para
cobrar  aquilo  com  que  não  concordamos,  o  que  não  venha  a  favor  do  servidor
público, da família e das vidas. É o que está para acontecer no Plano Estadual de
Educação, presidente, que traz para si a discussão e a tentativa forte de trazer a
ideologia de gênero para a educação do nosso estado, algo que já foi rechaçado no
âmbito federal e que não trará nenhum benefício às famílias mineiras. Há o exemplo
de uma escola da Prefeitura de Belo Horizonte, uma Umei, que já trouxe algumas
medidas  nesse sentido  e  misturou  meninos  e  meninas  no  mesmo banheiro.  Não
permitiremos isso em nosso estado. Essa medida aumentou, multiplicou o índice de
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infecção urinária nas meninas dessa escola. Não podemos permitir que medidas que
destroem a família e a educação em Minas e que de forma alguma se coadunam com
o pensamento da família tradicional mineira venham para este estado. Não podemos
deixar que aquilo que foi rechaçado em âmbito federal venha a macular a história de
Minas  Gerais  e  das  famílias  mineiras.  É  importante  salientar  que  o  governador
Fernando Pimentel  tem ligação com o  cristianismo,  mais  especificamente com os
cristãos de credo reformado, evangélicos, pois é filho de pastor. Saliento isso e rogo
ao nosso governador que tenha sensibilidade e olhar demorado sobre essa questão
de ideologia de gênero, para que de forma alguma implemente essa atrocidade em
nosso estado.  Na Assembleia  Legislativa,  da bancada evangélica,  somos hoje  12
deputados. Essa é a maior bancada evangélica da história da Assembleia Legislativa.
Mais do que dobramos o número de parlamentares evangélicos da última legislatura.
Estamos atentos e não permitiremos que essa atrocidade venha para o nosso estado
em prejuízo do servidor público e das famílias. Estaremos sempre atentos para que o
governo avance cada vez mais, ouvindo a população e principalmente as famílias.
Obrigado, presidente.

O deputado Gustavo Valadares – Sr. Presidente, declaro o meu voto favorável aos
servidores  públicos  do  Ministério  Público.  Já  disseram  aqui  os  colegas  do nosso
Bloco Verdade e Coerência que, desde o ano passado,  quando ainda éramos da
situação, tentamos a aprovação desse projeto, o que não foi possível desde outubro
até agora em razão da obstrução do PT e dos seus partidos aliados. Depois de ouvir
o deputado Léo Portela, tive de mudar um pouco o rumo da minha declaração de
voto, deputada Marília Campos. Primeiro, gostaria de parabenizar o deputado Léo
Portela,  que  respeito  mais  agora  por  ter  assumido,  estando  em  um  bloco
independente, a posição que todos já conhecíamos, que era da maioria, ou seja, da
corrente majoritária daquele bloco de defesa do governo. Não há bloco independente,
há  bloco  de  defesa  do  governo do PT.  Faço  a  ele  um  questionamento.  Quando
questionamos os problemas, eles respondem que quatro meses é muito pouco tempo
e não dá para fazer nada. Isso foi o que ele disse há pouco. Mas quando querem
comemorar boas notícias da área da segurança, esses quatro meses já serviram para
resolver e derrubar a taxa de homicídios. Essa é a palavra do governo. Para as boas
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notícias, foram eles, do governo do PT, que fizeram, mas, para as más notícias e para
o que foi omitido e deixaram de fazer e resolver, quatro meses é muito pouco. De
forma muito clara, esclareço que quatro meses foi tempo suficiente para comprar um
avião de R$28.000.000,00, para reformar o palácio onde mora o governador e para a
farra de Carnaval em plena segunda-feira no restaurante mais caro do Rio de Janeiro,
pago com o dinheiro do contribuinte mineiro. Agora fomos surpreendidos, pois eles
eram contrários à PPP de Rio Manso, que viria para solucionar, como está sendo dito
pelos novos gestores da Copasa e do governo do Estado, a situação hídrica de Minas
Gerais  e  da  região  metropolitana.  O  deputado  Rogério  Correia,  meu  amigo  e
companheiro, está aqui sem saber o que fazer. Até seis meses atrás, batia nessa PPP
como um louco, com o sindicato dos funcionários da Copasa, o Sindágua, dizendo:
“Somos contra. Essa obra não é necessária agora, só depois de 2022”. Temos tudo
isso guardado. Estão ali três senhoras da Taquigrafia da Assembleia Legislativa que
não  nos deixam mentir.  Não fosse o  trabalho  delas,  o  deputado Rogério  Correia
poderia levantar-se e dizer: “Não foi isso que falamos”. A Taquigrafia tem isso tudo
registrado. O PT era contra a PPP do Rio Manso. Mas sabem o que fizeram agora?
Vocês são alunos de Ibirité, não é isso? PPP é uma parceria do governo, do poder
público,  com  a  iniciativa  privada.  Mas  quem  aporta  o  recurso,  deputado  Rogério
Correia,  é  a  iniciativa  privada.  Foi  assim  no  Mineirão,  que  muitos  dos  senhores
quiseram questionar por meio de CPI. Não sei porque essa CPI sumiu. No Mineirão,
quem colocou dinheiro foi o agente privado. Agora, deputado João Leite, a PPP do PT
é às avessas. E quem aporta R$128.000.000,00 nessa obra da PPP do Rio Manso é
o governador, é o governo do Estado, que se diz apertado. Senhoras e senhores, a
PPP é uma parceria em que o poder privado entra com dinheiro e depois, a longo
prazo, tem o retorno do que investiu e até um lucro a mais, previamente calculado.
Mas o PT está fazendo diferente; chegou para os parceiros da iniciativa e disse o
seguinte: “Não precisam colocar um tostão do bolso de vocês. Participem conosco,
como companheiros e camaradas, nesse novo modelo de PPP que nós do poder
público entraremos com R$128.000.000,00. Estamos com dinheiro sobrando”. É esse
dinheiro  que está  bancando a  reforma do palácio do governador,  o  novo jato  do
governador, a farra do carnaval do governador. O deputado João Leite acabou de
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dizer que as visitações ao Palácio da Liberdade foram proibidas. Vocês conhecem o
Palácio da Liberdade? Até outro dia, todo mundo podia visitar e conhecer o Palácio
da  Liberdade,  mas,  agora,  o  governador  do  PT  fechou  as  suas  portas  para  a
população, para os estudantes. Ninguém mais pode ir lá; só do lado de fora da grade.
O PT não deixa mais ninguém entrar lá. Esse é o modelo PT de governar. Tem sido
assim no Brasil, ao longo dos últimos 12 anos. Infelizmente, para a nossa tristeza,
estão implementando isso em Minas Gerais. Deputado João Leite, o nosso coração
vai ter que ser muito forte para aguentar tamanha confusão.

O deputado Bosco – Sr. Presidente, deputado Adalclever Lopes, inicialmente quero
cumprimentar os alunos da nossa querida cidade de Ibirité, que nos brindam com a
sua presença. Sejam sempre bem-vindos. Sr. Presidente, em nome da bancada do
Partido  Trabalhista  do  Brasil  –  PtdoB  –,  quero  declarar  nosso  voto  favorável  ao
Projeto de Lei  nº  8/2015,  que votamos em 2º turno nesta manhã.  Foi  unânime a
votação,  porque  entendemos  que,  de  certa  forma,  esse  projeto  recompõe  os
vencimentos dos servidores do  Ministério  Público,  classe que reconhecemos pelo
trabalho,  pela  dedicação,  assim  como  todas  as  outras  classes  trabalhadoras  do
Estado de Minas Gerais, que, obviamente, também terão o nosso parecer, o nosso
apoio em outros projetos que o governo Pimentel encaminhará a esta Casa, visando
à melhoria de salário. Presidente deputado Adalclever Lopes, quero cumprimentá-lo
por sua atitude na reunião ordinária de ontem. Apesar de termos vindo para apreciar
essa matéria, o que houve foi uma ampla discussão da ata, e não do projeto em si.
Daí,  alguns deputados pediram a palavra pelo art.  164. Em função do Regimento
Interno, presidente, sabíamos que aquela reunião sairia do nada para chegar a lugar
nenhum.  Não  iríamos  votar  o  projeto  no  dia  de  ontem.  Então,  V.  Exa.  teve
discernimento, sabedoria para chamar as lideranças e suspender a reunião para que
houvesse entendimento. Está aí o fruto desse entendimento: a votação do projeto no
dia de hoje. Então, cumprimento V. Exa. Esse é o papel do verdadeiro líder, é o papel
do presidente desta Casa: por meio do diálogo, do entendimento com a situação e
oposição, fazer com que os trabalhos possam avançar. Era o que gostaria de dizer.
Muito obrigado.

O deputado Professor Neivaldo – Obrigado, presidente. Gostaríamos de declarar
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voto, mas acabamos ouvindo algumas considerações. Manifesto a minha felicidade
em estar aqui votando o Projeto de Lei nº 8/2015. Em Uberlândia, na última semana,
fui procurado por servidores do Ministério Público. Esses servidores nos pediram que
intercedêssemos, para que houvesse a aprovação imediata desse projeto de lei. Em
resposta  a  esses  servidores,  votamos  favoravelmente  ao  projeto,  considerando a
importância do servidor público. Para que o servidor público exerça um bom trabalho,
é necessário que seja valorizado. Sou professor da rede estadual e posso falar de
carteirinha sobre o quanto os servidores públicos têm sido massacrados no Estado de
Minas Gerais. O choque de gestão afetou sobretudo o servidor público. Amanhã, dia
30,  vai  haver  uma  paralisação  nacional,  chamada  pela  CNTE,  que  é  a  nossa
confederação. Hoje, vai haver uma paralisação chamada pelo Sind-UTE, que está
dialogando  com  o  governo.  O  deputado  Rogério  Correia,  na  última  semana,
apresentou um pouco daquilo em que temos avançado para que haja diálogo com o
governo. É bom dizer que, neste governo, não foram necessárias as paralisações
para que houvesse diálogo. Nos últimos 12 anos, não se conseguia conversar com o
governo sem que houvesse paralisações e greves. O governo tem dialogado, tem
apresentado propostas. Um dos deputados que me antecedeu disse que estamos
com quatro meses de governo. Então, após 12 anos de sacrifício, resolver o problema
em  quatro  meses  é  quase  impossível.  O  piso  salarial  profissional  nacional  dos
trabalhadores de educação precisa ser implementado. Eu estava no governo Itamar
Franco quando foi criado o plano de carreira que foi extinto nos últimos 12 anos. O
Ipsemg, desde a época do ex-governador Azeredo, vem sofrendo rombos nos seus
cofres. Em Uberlândia, por exemplo, há uma enorme dificuldade para conseguir um
hospital que atenda ao Triângulo Mineiro. Há inúmeros problemas que estão sendo
discutidos pelos  servidores por  meio do Sind-UTE. Hoje será realizada mais uma
paralisação. Estamos junto desses servidores, desses trabalhadores em educação
que,  por  nosso  intermédio,  estão  dialogando  com  o  governo,  para  que  seja
encontrada uma solução para os impasses, a fim de que a nossa categoria consiga
os avanços que tanto espera. Há mais duas questões. Primeiro,  a oposição falou
sobre  o  financiamento  do  Mineirão.  É  bom  deixar  claro  que  a  empresa  buscou
investimento para fazer a reforma do Mineirão, mas ele está sendo pago em sua
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totalidade pelo governo. A empresa captou o recurso, que está sendo devolvido em
sua totalidade, e ainda tem garantido o lucro mínimo. Na verdade, o investimento no
Mineirão  foi  totalmente  público.  A empresa  recebe  o  recurso  novamente.  Várias
polêmicas foram levantadas, e eu não poderia deixar de me posicionar em relação à
medalha do Stédile. Na verdade, considero que, entre todos os homenageados, ele
era o que mais se parecia com Tiradentes. Tiradentes só foi enforcado porque era
pobre, porque não pertencia à elite. Era um alferes, sem patente, pobre, não era da
elite mineira e era contra a exploração de terras feitas pela Coroa Portuguesa. O
MST, com certeza, estaria junto com Tiradentes. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O deputado Cristiano Silveira – Presidente, gostaria que constasse em ata minha

posição favorável à aprovação do projeto de lei que trata do reajuste dos servidores
do Ministério Público. Como eu estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos,
não  pude estar  no  Plenário  para  votar  favoravelmente,  como fiz  no  1º  turno.  De
qualquer forma, preciso fazer esse registro, pois o Ministério Público tem sido um
parceiro importante. É claro que seu funcionamento depende da estrutura funcional
da  Casa,  dos  colaboradores,  e  eu  não  poderia  deixar  de  fazer  esse  registro.  A
Comissão de Direitos Humanos sempre tem acionado esse órgão para apuração e
investigação de denúncias sobre os mais diversos setores da sociedade, quando há
violação de direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos é complexa como
bem sabe esta Casa. Precisamos da parceria desses órgãos. Hoje, Sr. Presidente,
precisamos  registrar  que  aprovamos  um  requerimento  de  minha  autoria,  pedindo
profunda  investigação  e  providências  quanto  à  tentativa  de  homicídio  de  dois
prefeitos  de  Minas  Gerais:  o  Denilson,  de  Ressaquinha,  e  o  Joel,  de  Ibiracatu.
Deputado Rogério Correia, não sei se por coincidência, ambos são do PT. Ainda que
fossem do PSDB, do PMDB ou de qualquer outro partido desta Casa, a Comissão de
Direitos Humanos se pronunciaria.  Precisamos saber se há motivação política em
relação aos crimes, com uma apuração profunda, identificação dos responsáveis e
punição  nos  termos  da  lei.  Mais  uma  vez,  faço  esse  registro.  Digo  ainda  da
expectativa  que  temos  de  uma  condução  produtiva  da  Assembleia  Legislativa.
Acredito  que esses primeiros  meses  de trabalho  na  Casa não foram à  altura  da
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expectativa do povo mineiro. É claro que votamos matérias importantes como a de
hoje, a da Defensoria Pública, a do organograma do Estado, o próprio Orçamento,
mas acredito que a capacidade produtiva da Assembleia Legislativa pode ser maior e
melhor. Precisamos estabelecer um ambiente de diálogo, com respeito ao papel que
a oposição tem e deve ter no enfrentamento, no debate, mas sem perder de vista
uma agenda positiva para Minas Gerais,  pois é isso que a sociedade aguarda de
todos nós. Mais uma vez agradeço, peço que conste em ata minha posição favorável
ao projeto de lei.

Declaração de Voto
A deputada Marília Campos – Sr. Presidente, inscrevi-me apenas para reforçar o

meu posicionamento em apoio ao Projeto de Lei nº 8/2015. Parabenizo esta Casa
pela  aprovação  que  valoriza  os  servidores  e  respeita  uma  reivindicação  antiga.
Inauguramos uma agenda de trabalho que está sintonizada com o que a população
quer  desta  Casa.  Não  poderia  deixar  de  fazer  algumas  considerações,
particularmente em função da minha participação ontem em assembleia realizada em
Mário Campos, organizada pelo prefeito. Estivemos lá eu, a deputada Ione Pinheiro e
o  deputado  Ivair  Nogueira.  A assembleia  reuniu  mais  de  400  pessoas  no  salão
paroquial  da  igreja,  onde discutimos  o  transporte  metropolitano.  Discutimos  muito
nesta Casa as novas medidas do governo Pimentel, as novas iniciativas, os novos
projetos que o governo tem implantado. A oposição faz bastante crítica e é seu direito
fazê-las, mas gostaria apenas de alertar que ontem a população estava inflamada,
demonstrando que estava insatisfeita e ressaltando com muita veemência, deputado
João Leite, crítico e opositor do governo Pimentel, que o Fernando Pimentel herdou
grande dívida social e a reorganização do Estado, que expressa a desorganização
dos serviços públicos. Particularmente o transporte público, com a implantação do
BRT – o senhor, deputado João Leite, participou da nossa audiência pública e pôde
constatar isso –, é uma das grandes dívidas que temos com a Região Metropolitana
de Belo Horizonte, mas temos de dar tempo ao tempo. Acredito que, com a postura
de diálogo,  de ouvir  a população – o que o governo Pimentel  tem demonstrando
particularmente  agora,  no  processo de negociação  com os  servidores públicos –,
vamos viver um novo tempo em Minas Gerais. Muito obrigada.
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Questão de Ordem
O deputado Iran Barbosa – Presidente, infelizmente não poderei declarar o meu

voto, porque não consegui chegar  a tempo, devido ao trânsito de Belo Horizonte.
Presidente,  gostaria  de  deixar  registrado  o  meu  integral  apoio  ao  projeto.  Acho
extremamente legítima a reivindicação dos servidores do Ministério Público. Estive
aqui para aprovar o projeto em 1º turno. Espero estar nesta Assembleia como forte
apoiador não apenas da causa deles, mas também de todos os servidores do Estado
que passaram nos últimos 12 anos por um processo de sucateamento estatal,  de
desvalorização e de absoluto esquecimento no programa de governo, mas que agora
vêm recebendo nova atenção. Peço desculpas por não ter conseguido chegar antes a
esta Casa, mas quero deixar aqui registrado o meu integral apoio. Obrigado a todos
os deputados que aprovaram o projeto. Obrigado, presidente.

Registro de Presença
O presidente – A presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do 9º ano

do ensino fundamental  da Escola Municipal  Vila  Ideal,  de Ibirité,  que participa da
Educação para a Cidadania.

Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o deputado Rogério Correia.
O  deputado  Rogério  Correia  –  Presidente,  deputado  Adalclever  Lopes,  solicitei

ontem o art. 164 por ataques que sofri no Legislativo e que hoje permaneceram. Mas
prefiro responder a esses ataques com a leitura de um texto, porque os ataques estão
vinculados à medalha recebida pelo João Pedro Stédile, do MST, em 21 de abril, em
homenagem a Tiradentes. Vou ler o texto. Quem veio aqui fazer ataque ao MST e aos
trabalhadores rurais sem terra tem concepção político-ideológica, infelizmente eivada
de  ódio,  de  preconceito,  e  não  respeita  as  opiniões  divergentes.  Essas  pessoas
querem impor  a  sua opinião,  como se  fosse um pensamento  único,  como se no
campo não houvesse diferença, mas as diferenças no campo são muitas. Exatamente
por  haver  diferença no campo,  pela exploração dos trabalhadores do  campo,  por
haver trabalhadores sem terra é que existe o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra – MST – há muito tempo. Antes dele, havia a Via Campesina e outros que
lutaram pela reforma agrária.  Portanto, aos ataques que Stédile sofreu aqui e que
venho sofrendo dos setores conservadores do Parlamento e da sociedade, prefiro
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responder com a leitura de um texto escrito por Sandro Abreu, do meu gabinete, que
considerei interessante e expressa o sentimento de indignação de uma parcela da
sociedade vinculada aos mais pobres do Estado.  O texto é o seguinte: (– Lê:)  “A
Medalha da Inconfidência e a insatisfação da elite mineira. A indignação de pessoas
conservadoras e de parte do empresariado mineiro com a Medalha da Inconfidência
concedida ao líder do MST, João Pedro Stédile escancara o que está posto no Brasil
neste momento: a elite não aceita mais o povo no poder. É isso. Isso é mais forte que
a  crise  econômica e  a  corrupção  que  está  sendo  desvendada após  décadas  de
assaltos  aos  cofres  públicos.  Não  é  por  simples  insatisfação  que  entidades
empresariais gastaram uma boa grana para publicar uma nota de repúdio em jornais
mineiros. Curiosamente, a nota saiu publicada na mesma página que trouxe a notícia
da aprovação da terceirização.  Políticos,  artistas,  juristas,  empresários,  jornalistas,
ativistas e uma gama enorme de pessoas de todo o Brasil já foram condecoradas
com a medalha, incluindo o amigo do rei, Luciano Huck, e o 'grande empresário' Eike
Batista, que tanto explorou as riquezas de Minas Gerais, prejudicando gente simples
e humilde das comunidades rurais do interior.  Mas o Stédile  não, esse não pode
ganhar. O 'grande jornal dos mineiros' chegou a colocar como subtítulo da matéria
sobre o evento: 'Bandido'. Alguns homenageados mais conservadores já anunciaram
que irão devolver suas medalhas”. Hoje alguns da oposição lotaram a Assembleia
Legislativa  com  uma  claque,  derrotados  que  foram  pelo  PT,  e  usaram  cordas
vermelhas no pescoço para continuar o lamento sobre a medalha concedida a um
líder de movimento popular. Então é isto: a aristocracia pode receber, o rebelde não.
O interessante é que foi justamente isso que aconteceu com Tiradentes. De todos os
inconfidentes, ele foi o único sentenciado à morte. O motivo? Ao contrário dos outros,
não tinha alta patente, era de classe baixa e não pertencia à elite das Minas Gerais.
Os demais receberam penas mais brandas. Embora a Inconfidência Mineira tenha
sido  um  movimento  da  elite  mineira  revoltada  com  a  derrama,  alguns  ideais
marcaram o movimento, como a luta contra a exploração das terras mineiras pela
Coroa Portuguesa, luta pelo direito dos colonos e por liberdade. Bandeiras parecidas
com as do MST. Tiradentes foi alçado à condição de herói após a Proclamação da
República, e sua imagem trabalhada estrategicamente para associá-lo a Jesus e à
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simplicidade, reforçando-se a representação de homem do povo e do bem. Mas um
homem  do povo,  um  rebelde  não  pode  receber  a  medalha.  Além  da  medalha  a
Stédile,  a  cerimônia  dos  Inconfidentes  promovida  pelo  governo  petista,  em  Ouro
Preto, no último dia 21, trouxe mais uma novidade: a praça foi aberta ao povo, após
12  anos  de  cerimônias  fechadas.  O  governador  enfrentou  manifestação,  mas
manteve sua postura democrática e popular. Stédile é povo. Esse foi o 21 de abril
deste ano em Minas Gerais.  Talvez Tiradentes,  pelo menos a imagem forjada ao
longo do tempo, esteja mais satisfeito agora...”. Muito obrigado.

Encerramento
O  presidente  –  Cumprido  o  objetivo  da  convocação,  a  presidência  encerra  a

reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a especial também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 16/2015, EM

19/3/2015
Às 15h32min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e

os  deputados  Gil  Pereira  e  Fábio  Cherem,  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 Fábio Cherem,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a discutir e votar proposições da comissão. 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  665/2015,  da
deputada Marília  Campos,  em que solicita  seja  realizada reunião  conjunta  com a
Comissão Extraordinária das Mulheres para debater, em audiência pública, a referida
proposta  de  emenda que dá nova redação ao §1º  do art.  60  da  Constituição do
Estado.

Registra-se a presença da deputada Geisa Teixeira (substituindo a deputada Celise
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Laviola, por indicação da liderança do Bloco Minas Melhor). Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2015.
Gil Pereira, presidente – Celise Laviola – Fábio Cherem.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS
ÁGUAS, EM 25/3/2015

Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Iran Barbosa,
Arnaldo  Silva  e  Doutor  Jean  Freire,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado  João  Alberto.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Iran Barbosa, declara aberta a reunião e informa que não há ata
a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão. A presidência informa que
a reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o
recebimento de ofício do Sr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador do Núcleo
de Resolução de Conflitos Ambientais do Ministério Público publicado no  Diário do
Legislativo em 31/1/2015. A presidência designa como relator dos trabalhos (Relatório
Final) o deputado Doutor Jean Freire e fixa reuniões ordinárias para as quintas-feiras,
às 14h30min. 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 779/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizado debate público
conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sobre os
"Desafios do gerenciamento e da utilização dos recursos hídricos em Minas Gerais";

nº  780/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública,  no  Município  de  Águas  Vermelhas,  para  debater  o  projeto  de
mineroduto "Vale do Rio Pardo",  que se destina a transportar minério de ferro por
tubulação usando água;

nº  785/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater o panorama da atual crise hídrica no Estado de Minas
Gerais, bem como soluções preventivas e corretivas que estão sendo implementadas
pelas concessionarias de distribuição de água para garantir seu fornecimento;
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nº  788/2015,  do  deputado  Arnaldo  Silva  e  do  deputado  João  Alberto,  em  que
solicitam seja realizada audiência  pública,  no  Município  de  Frutal,  para  debater  a
execução  de  vários  programas  e  ações  de  preservação  promovidas  pelo  projeto
Cidade das Águas da Unesco-Hidroex que visam contribuir para a melhoria da gestão
dos recursos hídricos no Estado de Minas Gerais;

nº 791/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, a proteção das áreas de recarga no Sinclinal Moeda e,
em especial, a implantação de empreendimentos imobiliários no entorno da Lagoa
dos Ingleses.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária no dia 9 de abril,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2015.
Leandro Genaro, presidente – João Alberto – Doutor Jean Freire.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,
EM 26/3/2015

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e 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 e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação  nominal,  é
aprovado o Requerimento nº 273/2015 com a Emenda nº 1. 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 811/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja realizada reunião
audiência pública para debater a política aeroespacial em Minas Gerais,  tendo em
vista a política de desenvolvimento da ciência, tecnologia e da inovação;
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nº  812/2015,  do  deputado Ivair  Nogueira,  em que solicita  seja encaminhado ao
Comandante 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 813/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja realizado estudo
técnico  de  aplicabilidade  da  Emenda  nº  28  apresentada  ao  Projeto  de  Lei  nº
5.706/2015 e seja informado se sua aprovação efetivamente trará mudança salarial;

nº 814/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater os planos para a educação no Estado de Minas Gerais;

nº 815/2015, do deputado Noraldino Júnior,  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  pelos  deputados
Noraldino Junior e Isauro Calais em votação na Assembleia Legislativa e afirmam que
ambos se negaram a ajudar os servidores da educação do Estado;

nº 816/2015, da deputada Ione Pinheiro e dos deputados Paulo Lamac, Douglas
Melo, Ivair Nogueira, em que solicitam seja realizada audiência pública para debater a
violência nas escolas do Estado, considerando-se as discussões já promovidas por
esta Casa durante o fórum técnico Violência nas Escolas, realizado em 2011;

nº 817/2015, da deputada Ione Pinheiro e dos deputados Paulo Lamac, Douglas
Melo, Ivair Nogueira, em que solicitam seja encaminhado ao Ministério da Ciência,
Tecnologia  e  Inovação  pedido  de  providências  para  que  seja  realizado  concurso
público  para preencher  os quadros de pessoal  do Centro de Desenvolvimento de
Tecnologia Nuclear,  bem como para  que seja  avaliada a possibilidade de que os
recursos auferidos pela entidade por serviços prestados à iniciativa privada sejam
destinados e gerenciados pelo próprio centro.

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº
818/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja
implementado o aumento de 13,01% do piso profissional salarial  nacional para os
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professores da educação básica do Estado, com valores atualizados com base na
comparação  da  previsão  do  valor  aluno-ano  do  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  de
Educação  dos  dois  últimos  exercícios.  A  seguir,  são  aprovados  relatórios  das
seguintes  visitas  realizadas  nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  Supremo
Tribunal Federal (5/3/2015, às 13 horas); Centro de Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclear (5/3/2015, às 14 horas) e Secretaria de Estado de Educação (12/3/2015), que
seguem  publicadas  após  as  assinaturas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2015.
Paulo Lamac, presidente – Douglas Melo – Dalmo Ribeiro Silva – Ivair Nogueira.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Local visitado: Supremo Tribunal Federal – Brasília – Distrito Federal
Apresentação

Atendendo a requerimento de autoria dos deputados Dalmo Ribeiro Silva, Douglas
Melo e Ivair Nogueira, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, no dia
5/3/2015,  o  Supremo Tribunal  Federal  –  STF  –,  em  Brasília,  com  o  objetivo  de
acompanhar o julgamento dos embargos de declaração interpostos à decisão dessa
corte em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 4.876, que declarou
inconstitucionais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de
2007.

Esteve  presente  o  deputado  Douglas  Melo,  vice-presidente  da  comissão.  O
parlamentar foi recebido por Daiane Nogueira de Lima, chefe de gabinete do relator
da matéria, Ministro Dias Toffoli.

Relato
A Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, dispõe que “em razão da

natureza permanente da função para a qual foram admitidos, são titulares de cargo
efetivo, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 64, de 2002, os
servidores em exercício na data da publicação desta lei”.
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Nos  termos  da  decisão  da  suprema  corte  do  País,  foram  considerados
inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da mencionada lei complementar,
impactando, à época, a situação profissional de, aproximadamente, 98 mil servidores
públicos.  Ato  contínuo,  foram  interpostos  embargos  declaratórios  por  servidores
atingidos por essa decisão.

O deputado Douglas  Melo,  representando a  Comissão de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia,  visitou  o  Supremo Tribunal  Federal  com o  objetivo  de  acompanhar  o
julgamento dos recursos interpostos à decisão da ADI nº  4.876, agendado para a
reunião extraordinária do dia 5 de março.

No entanto, a matéria foi retirada da pauta, o que motivou a ida do parlamentar ao
gabinete do relator Ministro Dias Toffoli, no intuito de obter informações referentes a
essa retirada e à nova data de julgamento.

O parlamentar foi recebido pela chefe de gabinete, Daiane Nogueira de Lima, que
informou que os embargos de declaração,  assim como outros, foram retirados de
apreciação pela necessidade de uma discussão mais ampla da matéria. A chefe de
gabinete informou, ainda, que esses embargos de declaração não têm data definida
para apreciação.

Durante sua permanência em Brasília, o parlamentar se encontrou com servidores
mineiros afetados pela decisão do STF.

Conclusão
O deputado Douglas Melo considerou profícua a visita, na medida em que se abriu

um  canal  de  diálogo  com  o  Supremo  Tribunal  Federal,  o  que  permitirá  um
acompanhamento e uma defesa mais eficaz dos citados embargos declaratórios.

Sala das Comissões, 26 de março de 2015.
Paulo Lamac – Ione Pinheiro – Douglas Melo – Ivair Nogueira.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Local visitado: Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN
Apresentação

A requerimento do deputado Paulo Lamac, a Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia  visitou,  no  dia  5/3/2015,  o  Centro  de  Desenvolvimento  da  Tecnologia
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Nuclear  –  CDTN –,  em  Belo  Horizonte,  com  o  objetivo  de  conhecer  os  projetos
desenvolvidos na área tecnológica.

Participaram da visita o deputado autor do requerimento e o deputado Celinho do
Sinttrocel.  Os  parlamentares  foram  recebidos  pelo  diretor  da  entidade,  Waldemar
Augusto de Almeida Macedo, que conduziu a visita com a participação de professores
e pesquisadores da equipe do CDTN.

Relato
Antes de serem conduzidos às dependências do Centro de Desenvolvimento da

Tecnologia Nuclear – CDTN –, onde puderam conhecer os laboratórios, as pesquisas
desenvolvidos e os serviços prestados pela entidade, os parlamentares assistiram a
uma apresentação do seu diretor, Waldemar Augusto de Almeida Macedo, sobre a
história da instituição, os projetos nela desenvolvidos e os seus atuais desafios.

Segundo as informações transmitidas, o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclear é uma instituição de pesquisa na área nuclear, subordinada à Diretoria de
Pesquisa e Desenvolvimento da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEM – e
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal.

A unidade fica instalada em uma área de 240.000m² dentro do campus Pampulha
da Universidade Federal  de Minas Gerais – UFMG. O espaço reúne cerca de 50
laboratórios  de ensaios  físicos e químicos em 35.000 m² de área construída,  que
abriga uma instalação nuclear de pesquisa, além de instalações radiativas, entre elas
a Unidade de Pesquisa e Produção de Radiofármacos e o Laboratório de Irradiação
Gama. Segundo o diretor do Centro, o patrimônio total do CDTN é hoje avaliado em
mais de US$ 1 bilhão.

Originário do antigo Instituto de Pesquisas Radioativas – IPR –, de 1952, o CDTN
sempre esteve na vanguarda da pesquisa científica de energia nucelar e materiais
radioativos e ainda hoje é referência na área, o que se comprova pelo fato de a
entidade participar de cinco Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia1 – INCT –,
que  são a  congregação dos  melhores  grupos  de pesquisa  do  País  em áreas de
fronteira da ciência e em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável, cujo

1 INCT Medicina Molecular, INCT Reatores Avançados e Inovadores, INCT Aqcua, INCT Nanomateriais de
Carbono e INCT Metrologia das Radiações na Medicina.
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objetivo é impulsionar a pesquisa científica básica e estimular o desenvolvimento de
pesquisas científicas e tecnológicas de ponta, bem como de promover a inovação em
articulação com empresas inovadoras.

• Principais atividades do CDTN
Atualmente,  o  centro  atua  nas  áreas  de  capacitação  e  ensino,  pesquisa  e

desenvolvimento na área nuclear e correlatas e prestação de serviços.
Na área de capacitação e ensino, desde 2003 o centro oferece cursos de formação

de  técnicos  para  a  operação  de  reatores  nucleares,  e  cursos  de  mestrado  e
doutorado em ciência e tecnologia das radiações, minerais e materiais.

A instituição desenvolve pesquisa e desenvolvimento nas seguintes áreas:
• radiação gama na irradiação de alimentos (desinfestação de frutas e grãos e 

conservação), indução de cores em gemas etc;
• medicina em radiologia, radioterapia e medicina nuclear, salientando-se a 

produção de radiofármacos para aplicação em tomógrafos, utilizados para 
diagnósticos em oncologia e outros;

• desenvolvimento de combustíveis nucleares;
• desenvolvimento de técnicas e métodos de suporte à implantação de 

repositórios de rejeitos radioativos.
Quanto aos serviços prestados pelo CDTN, a instituição atende os setores mineral

e  metalúrgico  locais,  presta  serviços  radiológicos,  produz radiofármacos,  além  de
atender indústrias dos setores nuclear, elétrico, petroquímico e de meio ambiente de
outros estados brasileiros.

• Visita aos laboratórios
Os parlamentares conheceram as instalações do reator nuclear da unidade, o setor

de  tecnologia  mineral,  a  unidade  de  pesquisa  e  produção  de  radiofármacos  e  o
laboratório de irradiação gama.

O reator Triga (training research isotope general atomic) é o primeiro reator nuclear
brasileiro;  ainda hoje,  representa o maior  investimento  em ciência e  tecnologia  já
realizado no País. Foram gastos US$100 mil em sua instalação em 1960, apenas oito
anos após a criação do Instituto de Pesquisas Radioativas da Escola de Engenharia
da UFMG. De pequeno porte,  o reator é utilizado para realização de pesquisas e
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treinamento de pessoal. Em suas instalações foram treinados os primeiros técnicos
que trabalham atualmente na Usina Nuclear de Angra 1, no litoral do Rio de Janeiro.

No  setor  de  Tecnologia  Mineral,  há  laboratórios  de  minério  e  de  extração  de
solventes, onde são reproduzidos em menor escala os processos de beneficiamento
de minerais. O setor busca aperfeiçoar técnicas e desenvolver novas tecnologias na
área da mineração, motivo pelo qual grandes empresas que operam no Estado são
clientes do CDNT.

Na Unidade de Pesquisa e Produção de Radiofármacos, os deputados puderam
conhecer um acelerador de partículas ciclotron, ponto de partida da linha de produção
de  droga  usada  em  exames  da  medicina  nuclear,  com  aplicações  sobretudo  no
diagnóstico de doenças como o câncer. O CDTN é hoje o único fornecedor desse tipo
de insumo para os principais laboratórios de diagnóstico mineiros.

No  Laboratório  de  Irradiação  Gama,  os  parlamentares  puderam  conhecer  as
diversas aplicações desse tipo de tecnologia, entre elas o tratamento de alimentos e a
desinfestação de frutos e grãos, o tratamento de sangue e hemoderivados e ainda a
indução de cores em gemas, processos utilizados pelas empresas que integram a
cadeia produtiva de gemas e metais preciosos e semipreciosos. Dessa forma, são
clientes do CDTN grandes empresas do ramo.

• Principais desafios da instituição
O diretor do CDTN apontou os principais problemas enfrentados atualmente pela

entidade,  que,  segundo ele,  são consequências  das escolhas da política nacional
adotada para a energia nuclear brasileira.

De acordo com Waldemar Macedo, hoje o governo federal concentra os recursos da
área para a construção do submarino nuclear, em parceria pactuada em 2008 com o
governo francês, e para a construção de um polo de desenvolvimento e produção de
radioisótopos para medicina nuclear em São Paulo. Para atingir essa segunda meta,
o governo federal tem contado com a grande expertise dos técnicos do CDTN.

Apesar  de  sua excelência,  o  CDTN atravessa uma crise  bastante  séria.  O seu
quadro de pessoal foi reduzido em 38% nos últimos 30 anos, além de não ter sido
renovado  –  56%  dos  seus  330  servidores,  quase  um  terço  deles  doutores,  já
poderiam se aposentar. Ademais, o orçamento disponível para a entidade tem sido
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gradualmente  reduzido.  Segundo  informa  o  gestor  da  unidade,  de  2010 até  hoje
houve redução de 35% dos  recursos destinados anualmente  para  o  CDTN.  Essa
situação pode significar em breve a inviabilização de suas atividades.

Diante do cenário que se apresenta, o diretor do centro advoga o fortalecimento da
instituição para que se torne, com o apoio da Assembleia de Minas, o braço forte do
Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  em  diversas  outras  áreas  estratégicas  nos
Estados,  como  os  setores  de  meio  ambiente,  metalurgia  e  nanotecnologia,  por
exemplo.

Questionado pelo deputado Paulo Lamac se há alguma parceria do CDTN com o
Estado por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais –
Codemig  –,  o  diretor  informou que atualmente  tais  iniciativas  inexistem,  mas  que
seriam possíveis se houvesse apoio político.

O diretor afirmou ainda que há a possibilidade de o CDNT perder espaço para um
novo centro de  pesquisas a  ser  construído  em São Paulo  e solicitou  intervenção
urgente dos deputados para que a instituição receba mais  investimentos e novos
profissionais por meio de concurso.

Outra questão apontada pelo diretor da instituição foi a não reversão para o caixa
do CDTN dos recursos obtidos pela prestação de serviços da instituição à iniciativa
privada.  Em vez de serem destinados ao CDTN, os recursos são destinados aos
órgãos ao qual a instituição se vincula, à Comissão Nacional de Energia Nuclear –
CNEM – e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal. Se o
centro pudesse administrar diretamente esses recursos, poderia mitigar o problema
da restrição orçamentária.

O deputado Paulo Lamac se comprometeu a mobilizar a comissão para prestar o
apoio  necessário  para  aumentar  a  interação  do  CDTN com  o  setor  produtivo,  a
indústria e o governo do Estado e para que este centro de pesquisa de Minas Gerais
não perca mais espaço para centros de pesquisa de outros estados.

Já o deputado Celinho do Sinttrocel acenou com a possibilidade de agendar uma
visita do ministro da Ciência e da Tecnologia, Aldo Rebelo, seu colega de partido, ao
CDTN, além  de  mobilizar  a  bancada mineira  no  Congresso para  viabilizar  novos
recursos por meio de emendas parlamentares.
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Conclusão
A Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  constatou  a  necessidade  de

divulgação do trabalho realizado pelo CDTN à sociedade mineira. Além disso, ficou
clara a necessidade de suporte político para garantir mais recursos para a entidade,
de  modo  a  promover  o  reconhecimento  da  sua  importância  estratégica  para  o
desenvolvimento econômico e científico do Estado.

Sala das Comissões, 26 de março de 2015.
Paulo Lamac – Ione Pinheiro – Douglas Melo – Ivair Nogueira.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Local visitado: Secretaria de Estado de Educação
Apresentação

A requerimento do deputado Paulo Lamac, a Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia visitou, no dia 12/3/2015, a sede da Secretaria de Estado de Educação,
em Belo Horizonte, para assistir  à palestra "Os Planos Estaduais e Municipais de
Educação em consonância com o Plano Nacional de Educação", com a finalidade de
acompanhar a discussão sobre a elaboração dos planos estadual e municipais de
educação.

Participaram  da  visita  o  deputado  Paulo  Lamac,  presidente  da  Comissão  de
Educação, Ciência e Tecnologia, e o deputado Douglas Melo.

Relato
A palestra  foi  precedida  de  encontro  entre  o  deputado  Paulo  Lamac  e  a  Sra.

Augusta  Aparecida  Neves  de  Mendonça,  subsecretária  de  Educação  Básica  da
Secretaria de Estado de Educação – SEE. Na ocasião, foram trocadas informações
acerca da conjuntura atual  e do planejamento da SEE quanto aos procedimentos
para a elaboração ou revisão do plano estadual de educação, em atendimento ao
disposto na Lei nº 13.005, de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, bem
como  acerca  das  possibilidades  de  formalização  de  parceria  com  a  Assembleia
Legislativa no processo de elaboração e discussão do projeto, mediante a formação
de uma equipe interinstitucional para tratar o tema, e da realização de fórum técnico
para subsidiar a discussão da proposição na ALMG.
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Posteriormente os parlamentares se dirigiram ao local do evento, que contou com a
participação  da  Sra.  Macaé  Maria  Evaristo  dos  Santos,  secretária  de  Estado  de
Educação, e de diversos membros do corpo diretivo da pasta.

Na abertura do evento, a secretária de Estado de Educação e o secretário adjunto
Antônio Carlos Ramos Pereira ressaltaram que um diagnóstico para a preparação do
plano  está  sendo  elaborado  em  parceria  com  os  municípios,  mas  que  já  havia
elementos para concluir que ainda há grandes desigualdades educacionais entre as
regiões e que seria desejável que a construção das metas e estratégias adotasse
critérios de regionalização.

A palestra foi ministrada pelo Sr. Arnóbio Marques de Almeida Júnior, secretário de
Articulação  com  os  Sistemas  de  Ensino  do  Ministério  da  Educação.  Ele  teceu
diversas  considerações  sobre  o  contexto  de  construção  e  aprovação  do  Plano
Nacional de Educação e os requisitos essenciais a serem atendidos no processo de
elaboração ou revisão dos planos estaduais e municipais, destacando:

• a adoção, como referência para concepção das metas e estratégias, da
noção de território do estado ou município, e não das redes próprias de
cada ente federativo, levando-se em conta a articulação entre os 
sistemas de ensino e com outros setores, especialmente a saúde, a 
assistência social e o trabalho;

• a participação da sociedade na discussão e elaboração dos planos, por
meio da realização de consultas públicas e outros meios que viabilizem
essa participação;

• o cumprimento do prazo estabelecido na Lei nº 13.005, de 2014, para 
revisão do plano estadual e dos planos municipais de educação, que 
se encerra no final de junho de 2015;

• o alinhamento às metas e estratégias constantes no Plano Nacional de 
Educação.

Segundo  o  palestrante,  90%  dos  municípios  de  Minas  Gerais  estão  atrasados
quanto ao cumprimento do cronograma recomendado pelo Ministério da Educação.
No caso do Estado, em razão de ter apenas três meses para elaborar ou revisar o
plano de educação vigente, o secretário sugeriu que se proceda a uma avaliação do
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atual plano com vistas à produção de um documento-base, a ser submetido a uma
consulta pública e posteriormente encaminhado à aprovação da ALMG.

Durante a apresentação, os deputados Paulo Lamac e Douglas Melo salientaram a
importância de os Poderes Executivo e Legislativo estabelecerem uma parceria sólida
para empreender os esforços necessários à elaboração, discussão e aprovação do
plano  estadual  de  educação,  o  que  foi  corroborado  pela  secretária  Estadual  de
Educação e pelo representante do Ministério da Educação. O deputado Paulo Lamac,
em nome da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, se comprometeu a buscar
os meios para promover uma ampla discussão do projeto com a sociedade no âmbito
do Poder  Legislativo,  de  forma a conferir  legitimidade às decisões tomadas pelos
parlamentares.  O  deputado  Douglas  Melo  enfatizou  que  a  valorização  dos
profissionais de educação e a melhoria da infraestrutura da rede de ensino devem ser
prioridades na construção de um novo plano de educação.

No  dia  18/3,  foi  realizada  reunião  do  Fórum  Estadual  de  Educação  visando  à
aprovação de um cronograma de trabalho para viabilizar o cumprimento, em tempo
hábil,  das  etapas  necessárias  à  elaboração  e  discussão  do  plano  estadual  de
educação,  tendo  sido  apresentado  também  um  diagnóstico  sobre  a  situação  do
Estado nas metas do Plano Nacional de Educação.

Conclusão
Como desdobramento da visita, foi realizada, no dia 20/3/2015, uma reunião entre o

gabinete do deputado Paulo Lamac e setores técnicos da SEE e da ALMG, com o
objetivo de compartilhar informações, definir a forma de parceria para a discussão do
plano e estabelecer  prazos.  Ficou acordada a realização de um fórum técnico no
âmbito da ALMG para subsidiar a tramitação do projeto, cuja data de protocolo está
condicionada a definições da SEE, em conjunto com o Fórum Estadual de Educação,
a serem comunicadas oportunamente.

Sala das Comissões, 26 de março de 2015.
Paulo Lamac – Ione Pinheiro – Douglas Melo – Ivair Nogueira.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 31/3/2015
Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,
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Antônio Jorge, Cristiano Silveira, Isauro Calais, Luiz Humberto Carneiro e Cabo Júlio
(substituindo o deputado João Alberto, por indicação da liderança do BMM), 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 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 490, 496, 503, 520,
531,  537,  541,  548,  555,  563  e  567/2015  (Antônio  Jorge);  Projeto  de  Lei
Complementar nº 5/2015, Projetos de Lei nºs 488, 500, 513, 515, 545, 551, 556, 562
e 570/2015 (Bonifácio Mourão); Projeto de Lei Complementar nº 4/2015 e Projetos de
Lei  nºs  498,  512,  516,  519,  523,  528,  540,  554,  558,  559 e  565/2015 (Cristiano
Silveira); Projeto de Lei Complementar nº 6/2015 e Projetos de Lei nºs 502, 505, 511,
529, 538, 550, 564, 568, 573 e 574/2015 (Isauro Calais); 493, 495, 508, 526, 530,
549, 557, 560 e 569/2015 (João Alberto); 489, 501, 514, 527, 535, 544, 547, 553 e
571/2015 (Leonídio Bouças); Projetos de Lei nºs 491, 494, 504, 506, 509, 539, 546,
552, 561, 566, 572 e 575/2015 (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. Os Projetos de Lei nº 289, 111, 69,
183 e 313/2015 são retirados da pauta por deliberação da comissão, a requerimento
dos deputados Antônio Jorge (os dois primeiros) e Isauro Calais (os três últimos).
Durante  a  discussão  do  parecer  do  deputado  Isauro  Calais,  que  conclui  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº
160/2015, é aprovado requerimento do deputado Antônio Jorge em que solicita seja
adiada a discussão da referida matéria. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 195/2015,
em turno único, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de
prazo regimental pelo relator, deputado Isauro Calais. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em
turno único, do Projeto de Lei nº 224/2015 na forma do Substitutivo nº  1 (relator:
deputado  Cristiano  Silveira).  Registra-se  a  saída  do  deputado  Cabo  Júlio.  Após
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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 225 e 260/2015, este último na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
deputado Isauro Calais); 226, 230 e 252/2015, este último na forma do Substitutivo nº
1 (relator: deputado Leonídio Bouças); 274 na forma do Substitutivo nº 1 e 287/2015
(relator: deputado Cristiano Silveira); 283/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Antônio Jorge). 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
55/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Isauro Calais); 57 e 75/2015,
ambos  na forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,
sendo o primeiro em virtude de redistribuição); e 166/2015 na forma do Substitutivo nº
1 (relator:  deputado Leonídio Bouças).  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 85 e 91/2015
(relator: deputado Leonídio Bouças, sendo o primeiro em virtude de redistribuição).
Registra-se  a  presença  do  deputado  Cabo  Júlio.  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  241/2015
(relator:  deputado  Cabo  Júlio,  em  virtude  de  redistribuição);  e  298/2015  (relator:
deputado Isauro  Calais).  Em seguida,  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 278 e 309/2015,
ambos na forma do Substitutivo nº 1, e 484/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças,
sendo  o  último  em  virtude  de  redistribuição);  284/2015  (relator:  deputado  Luiz
Humberto Carneiro, em virtude de redistribuição). Registra-se a saída do deputado
Cabo Júlio.  Passa-se à 2ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O
Projeto de Lei nº 393/2015, em turno único, é retirado da pauta por deliberação da
comissão, a requerimento do deputado Antônio Jorge. 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 267/2015
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(relator:  deputado  Cristiano  Silveira);  271  e  272/2015  (relator:  deputado  Isauro
Calais); 472/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição) e
561/215 (relator: Luiz Humberto Carneiro). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos em que
se  solicita,  nos  termos  do  art.  301,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno,  aos
autores dos Projetos de Lei nºs 268, 269, 270, 276, 290, 293, 295 e 296/2015, que
instruam as referidas proposições 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.

Sala das Comissões, 31de março de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto – Luiz Humberto Carneiro – Tito Torres.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

31/3/2015
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 Mário Henrique Caixa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e
discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 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  821/2015,  do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência pública,
a segurança da imprensa nos estádios e ginásios.

nº 822/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada
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audiência pública para debater  os efeitos  para o futebol  mineiro da realização de
jogos com torcida única, notadamente nas disputas entre Atlético e Cruzeiro.

nº 823/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de Minas
Gerais.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Anselmo José Domingos, presidente – Fábio de Avelar – João Vítor Xavier.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2015

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,
Doutor  Jean  Freire,  Glaycon  Franco  e  Ricardo  Faria,  membros  da  supracitada
comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Cabo  Júlio  e  Antônio  Jorge.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Arlen  Santiago,  dispensa  a
leitura da ata da reunião anterior nos termos do art. 120, III do Regimento Interno, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência:  e-mail do Sr.  Renzo Sansoni,  recebido através do “Fale
com a Assembleia”, em 31/5/2015, demonstrando sua indignação com a autorização
de mais um curso de medicina na Faculdade de Adamantina (SP); e ofício do Sr.
Oldair  José  Paiva,  provedor  da  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Lima  Duarte,
solicitando apoio na sensibilização do governo estadual para inclusão da entidade na
destinação das verbas de subvenção para a saúde, em 18/3/2015. Comunica também
o recebimento de ofício da Sra. Mariah Brochado, secretária adjunta de Casa Civil e
Relações Institucionais, publicado no Diário do Legislativo em 27/3/2015 . Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 350 e 368/2015. Passa-se à 3ª
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Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 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 liberadas ("Open Bar") 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
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, para
averiguar  a  demanda  de  recursos  financeiros  do  nosocômio  para  investir  em
infraestrutura;

nº 790/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja realizada audiência
pública  para debater  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 e, em especial, o esclarecimento do 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.  Requer,  ainda,  informações  relativas  à  previsão  de
aquisição, até o ano de 2017, de aeronaves para o transporte aeromédico do Samu
(emendado pelo deputado Antônio Jorge).

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
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nº  910/2015,  dos  deputados  Ricardo  Faria,  Wander  Borges,  Glaycon  Franco  e
Doutor Jean Freire, em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão
de  Administração  Pública  para  debater,  em  audiência  pública,  a  pauta  de
reivindicação dos trabalhadores da rede pública de saúde do Estado de Minas Gerais,
em especial, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig.

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.
Carlos Pimenta, Presidente – Ricardo Faria – Glaycon Franco.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/4/2015

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os
deputados João Magalhães, Agostinho Patrus Filho e Rogério Correia (substituindo o
deputado Cabo Júlio, por indicação da liderança do BMM), membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  João  Magalhães,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Agostinho Patrus Filho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e
votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  e-mails da Sra. Luciana dos Santos, denunciando o envolvimento
do Cefet com o controle de qualidade de análise de óleo e água para a Petrobras; e
do  Sr.  José  Martins  do  Nascimento  Júnior,  vereador  no  Município  de  Raposos,
solicitando  apoio  desta  Casa  e  denunciando  a  falta  de  repasse  financeiro  da
prefeitura para a Apae. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
das  quais  designou  como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:
Projetos de Lei nºs 309/2015, no 1º turno (Cristina Corrêa),  e 349/2015, em turno
único  (Fábio  Cherem).  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
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Requerimentos nºs 307 e 367/2015. 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 938/2015, do deputado Rogério Correia, em
que solicita  seja encaminhado ao Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais
pedido de providências para que seja estabelecida negociação com os servidores
daquela corte com vistas a compensar os dias parados por conta da adesão à greve,
ou movimentos reivindicatórios, realizados pelo sindicato da categoria em 2011;  e
para evitar novas paralisações dos servidores da 1ª e 2ª instâncias, tendo em vista os
protestos  das categorias  previstos  para o mês de abril.  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, 14 de abril de 2015.
Agostinho Patrus Filho, presidente – Gustavo Corrêa – Rogério Correia – Sargento

Rodrigues.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
18ª LEGISLATURA, EM 7/4/2015

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Felipe Attiê, Fábio
de  Avelar  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Felipe Attiê, 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
discutir e a 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  359/2015  (deputado  Antonio
Lerin) e 333/2015 (deputado Fábio de Avelar), em turno único. 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 698/2015, do deputado Antonio Lerin, em que solicita seja realizada reunião em
Uberaba para discutir, em audiência pública, o projeto de implantação do gasoduto
Betim-Uberaba, seus contextos e impactos, em especial no que se refere à fábrica de
amônia;

nº 702/2015, do deputado Antonio Lerin, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Grupo Tércio Wanderley por ocasião dos 90 anos de fundação
da empresa.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 942/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada reunião para
discutir,  em  audiência  pública,  a  situação  da  indústria  automobilística  de  Minas
Gerais;

nº  943/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  para  discutir,  em  audiência  pública,  os  programas  e  as  ações  a  serem
realizados em todos os circuitos turísticos do Estado, por intermédio da Secretaria de
Estado de Turismo de Minas Gerais;

nº  947/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  conjunta  com  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  com
convidados, para esclarecer quais os rumos a serem adotados pelo governo para o
programa de  fomento  à  economia  criativa  e  à  inovação  tecnológica,  em  face do
fechamento do escritório de prioridades estratégicas.

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, 14 de abril de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente – Felipe Attiê – Roberto Andrade.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 7/4/2015
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Bonifácio  Mourão  e  Tito  Torres  (substituindo  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  por
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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.  Suspende-se  a  reunião.  Às  16h15min  são
reabertos  os  trabalhos,  com a presença dos deputados Duarte Bechir,  João Leite
(substituindo o deputado Bonifácio Mourão por indicação da liderança do BVC) e Tito
Torres (substituindo o deputado Gustavo Corrêa, por indicação da liderança do BVC).
A presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência: e-mail do Sr. José Martins do Nascimento Júnior, vereador
do  Município  de  Raposos,  denunciando  falta  de  repasse  de  verbas  à  Apae  de
Raposos; e ofícios da Sra. Kátia Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos  da Pessoa com Deficiência solicitando realização de licitação
pública  para  contratação  de  tradutores  de  Libras  para  as  reuniões  realizadas  na
ALMG e solicitando o envio ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência de dois exemplares do relatório sobre as atividades das Apaes em
Minas Gerais. O presidente acusa o recebimento, em turno único, do Projeto de Lei nº
432/2015 e avoca a si a relatoria da proposição. 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  956/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Estado  de  Cultura  pedido  de  providências  para  que  sejam  criadas
linhas de incentivo próprias para o trabalho de natureza cultural com a pessoa com
deficiências intelectual e múltipla nos fundos de cultura;

nº  958/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que sejam oferecidos
cursos de capacitação aos professores que atuam nas Apaes e ainda que avalie a
possibilidade de aumento do número de professores cedidos em adjunção, cessão de
servidores  para  os  cargos  de  assistente  técnico  de  educação  básica,  auxiliar  de
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secretaria e auxiliar  de serviços gerais, criação de um programa específico para a
formação e a qualificação de mão de obra de pessoas com deficiência intelectual
para  o  mercado  de  trabalho,  especialmente  dirigido  aos  alunos  matriculados  na
Educação de Jovens e Adultos, e ainda adjunção de professores substitutos;

nº  960/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
bancada mineira da Câmara dos Deputados pedido de providências para que sejam
envidados esforços para 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  961/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  encaminhado  è
Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa Estadual pedido de providências para
que envide esforços para firmar parcerias com a Federação das Apaes do Estado
com o objetivo de oferecer cursos de capacitação dos profissionais que atuam nas
Apaes e em outras entidades que atendam pessoas com deficiências;

nº  963/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de informações acerca da interrupção
do repasse financeiro à Apae da capital e ainda seja dada ciência do requerimento à
Federação das Apaes do Estado e ao vereador  de Raposos,  Sr.  José Martins do
Nascimento Junior;

nº 966/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  para  debater,  em
audiência  pública,  a  assistência  integral  à  pessoa  com  deficiências  intelectual  e
múltipla em processo de envelhecimento que não possui tutela familiar.

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, 14 de abril de 2015.
Duarte Bechir, presidente – Bonifácio Mourão – Arnaldo Silva.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/4/2015

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,
Durval Ângelo, Carlos Pimenta e Paulo Lamac, 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 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. O presidente acusa o recebimento
das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados  entre  parênteses:  em  turno  único,  os  Projetos  de  Lei  nºs
225/2015(Carlos Pimenta) e 260/2015 (Durval  Ângelo).  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 975/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Delegacia  Regional  de  Teófilo  Otoni  pedido  de  providência  acerca  da  denúncia
recebida por esta comissão, da Pastoral Indígena da Diocese de Teófilo Otoni, sobre
a  morte  da  índia  Daldina  Maxakali,  atropelada  por  um  motoqueiro  na  cidade  de
Ladainha;

nº 976/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Cultura para debater, em audiência pública, a decisão
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de fechar o Teatro Klauss Vianna a partir de
julho de 2015;

nº  977/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  em  Montes  Claros,  para  debater  eventual  violação  dos  direitos
humanos na execução, por parte da prefeitura local, do programa Minha Casa, Minha
Vida, do governo federal;

nº 978/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Defesa Social e à Secretaria de Estado de Governo pedido
de providência acerca da denúncia recebida por esta comissão sobre a situação do
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Sd. PM Wilson Mendes Vieira, lotado no 2º BPM da cidade de Juiz de Fora, que
responde a processo administrativo disciplinar em que é solicitada sua demissão;

nº 979/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhada às
centrais  sindicais  manifestação  de  apoio  pela  oposição  ao  Projeto  de  Lei  nº
4.330/2004, que pretende traçar regras para terceirização de trabalhadores no País.

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

Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
Cristiano Silveira, presidente – Paulo Lamac – Carlos Pimenta.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/4/2015
Às  10  horas,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,

Glaycon Franco 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, nos termos do art. 120, inciso III, do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a debater, com convidados, a situação em que se encontra a
Fundação  Rural  Mineira  –  Ruralminas  –  e  a  programação  para  a  execução  de
pequenas  e  médias  barragens  já  aprovadas  ou  projetadas  por  esse  órgão,  a
conhecer quais barragens foram construídas nos governos anteriores e a discutir e
votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos
pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  995/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que solicita  seja  realizada audiência
pública para debater a Tarifa Branca, modelo em que a energia elétrica é cobrada de
acordo com o horário de consumo;

nº  996/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que solicita  seja  realizada audiência
pública para debater, no Município de Montes Claros, a construção da Barragem de
Berizal;
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nº  997/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que solicita  seja  realizada audiência
pública para debater, no Município de Montes Claros, a construção da Barragem de
Congonhas nos Municípios de Itacambira e Grão Mogol; e

nº 998/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o reajuste salarial dos trabalhadores da Cemig, que desde 2012
não recebem aumento real.

Registra-se  a  presença  dos  deputados  Tony  Carlos,  Inácio  Franco  e  Fabiano
Tolentino. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os
Srs. Luiz Afonso Vaz de Oliveira, presidente da Ruralminas; Paulo Afonso dos Santos,
prefeito municipal de Engenheiro Navarro e diretor da Associação dos Municípios da
Bacia  do  Médio  São  Francisco,  representando  o  presidente  dessa  associação;
Natalino Pereira Rodrigues, prefeito municipal de Cônego Marinho, representando o
presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene; Amilton José
Rodrigues  Reis,  assessor  da  presidência  da  Ruralminas;  Luiz  Flávio  Farnezi,
coordenador  da  área técnica da  Ruralminas;  e Orlando Caixeta Fialho,  diretor  de
Planejamento e Gestão da Ruralminas, que são convidados a tomar assento à mesa.
A presidência concede a palavra ao deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento
que deu origem ao debate,  para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a
palavra  aos  demais  deputados  e  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, 15 de abril de 2015.
Gil Pereira, presidente – Bosco – Dilzon Melo – Glaycon Franco.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 8/4/2015
Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

Felipe  Attiê,  Thiago  Cota  e  Cristiano  Silveira  (substituindo  o  deputado  Rogério
Correia,  por  indicação da liderança do BMM),  membros da supracitada comissão.
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Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício da Sra. Raquel
de  Andrade  Lima  Coelho,  publicado  no  Diário  do  Legislativo em  26/3/2015.  O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 284/2015
(Thiago  Cota)  e  484/2015  (Rogério  Correia),  no  1º  turno.  O  deputado  Cristiano
Silveira retira-se da reunião. Registra-se a presença dos deputados Arnaldo Silva e
Tito Torres.  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 284/2015 (relator: deputado Thiago Cota). Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
Tiago Ulisses, presidente – Thiago Cota – Vanderlei Miranda – Paulo Lamac.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/4/2015
Às  10h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Deiró  Marra,

Celinho  do  Sinttrocel  e  Gustavo  Valadares,  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 Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a debater, em audiência pública, as condições das estradas MG-462, que liga
o Município de Patrocínio ao Município de Perdizes; e MG-187, que liga o Município
de Patrocínio ao Município de Ibiá. A seguir,  comunica o recebimento da seguinte
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correspondência: ofício dos Srs. Murilo de Campos Valadares, indicando o Sr. Célio
Dantas  de  Brito,  diretor-geral  do  DER-MG,  para  representá-lo  nesta  audiência
pública; Lucas Campos de Siqueira, prefeito de Patrocínio, e da Sra. Marly Fátima de
Souza  Ávila,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Patrocínio,  em  que  justificam
ausência  nesta  reunião  e  ressaltam  a  importância  do  tema  a  ser  debatido.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Patrícia
Metz  Peixoto,  coordenadora  regional  da  18ª  Coordenadoria  Regional  do
Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  Minas  Gerais  –  DER-MG  –,  em  Monte
Carmelo;  e os Srs.  Célio Dantas de Brito,  diretor-geral  do DER-MG, representado
esse  departamento  e  a  Secretaria  de  Estado  de  Transporte  e  Obras  Públicas;
Hamilton Tadeu de Lima, delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Danny
Eduardo Soares, comandante da 46º Batalhão da Polícia Militar; Fábio de Paulos dos
Reis, vice-presidente da Câmara Municipal de Patrocínio; Nelson Gonçalves Soares
Filho, assessor de gabinete do prefeito de Patrocínio, que são convidados a tomar
assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da
reunião.  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  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 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 para celeridade no cumprimento do Chamamento Público nº 001/2014
do Minas Comunica II, o qual destinou fornecimento de telefonia móvel para o 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
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de Rodagem e à Concessionária Nascentes da Gerais pedido de providências para
execução eficiente do contrato de parceria público privado celebrado cujo objeto é a
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;

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
retomada das obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Patrocínio.

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, 14 de abril de 2015.
Deiró  Marra,  presidente  –  Anselmo  José  Domingos  –  Celinho  do  Sinttrocel  –

Sargento Rodrigues – Neilando Pimenta.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/4/2015

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cássio Soares,
Inácio  Franco,  Dilzon  Melo  e  Iran  Barbosa,  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
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pelos membros da comissão presentes. O presidente acusa o recebimento do Projeto
de Lei  nº  320/2015,  em turno único,  do  qual  designou como relatora  a  deputada
Marília Campos. 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 893/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja realizada audiência
pública, no Município de São José da Barra, para debater o impacto ambiental  e
social das atividades executadas pela Furnas Centrais Elétricas S.A. e as ações de
preservação e sustentabilidade desenvolvidas pela empresa, com a participação da
diretoria  da  hidrelétrica  e  as  prefeituras  dos  municípios  que  abrigam  o  Lago  de
Furnas;

nº 894/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizado debate público
conjunto  com  as  Comissões  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  e  de
Participação Popular sobre 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.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 980/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater o Projeto de Lei  nº 695/2015,  que dispõe sobre a
remarcação da área e do perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, nos
Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, e dá outras providências;

nº 981/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o processo de licenciamento ambiental no Estado;

nº  982/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o Projeto de Lei nº 695/2015, que dispõe sobre a remarcação da
área e do perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, nos Municípios de
Ouro Branco e Ouro Preto, e dá outras providências;

nº 983/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência
pública,  no  Município  de  Paracatu,  para  debater  a  contaminação  provocada  pela
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atividade da mineradora canadense Kinross Gold Corporation no referido município; e
nº  984/2015,  do  deputado  João  Vítor  Xavier,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  para  debater  o  desassoreamento  e  a  limpeza  da  Lagoa  da
Pampulha.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2015.
Cássio Soares, presidente – Dilzon Melo – Marília Campos – Inácio Franco.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/4/2015

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta,
Doutor  Jean Freire,  Glaycon Franco,  Ricardo Faria e Antônio  Jorge,  membros da
supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  a  deputada Cristina  Corrêa  e  o
deputado  Wander  Borges.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Carlos  Pimenta,  declara  aberta  a  reunião,  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 presentes. A presidência informa que a
reunião se destina a debater medidas para reabertura do Hospital Lindouro Avelar
(Santa Casa de Lagoa Santa) e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos deputados Doutor
Wilson Batista,  encaminhando sugestões  de  temas  que possam contribuir  para  o
debate das condições de saúde no Estado, com base em reclamações que recebe de
usuários do SUS, relatando suas dificuldades cotidianas; e Duarte Bechir, presidente
da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, convidando para
participar  de  audiência  pública  a  ser  realizada  no  dia  14  de  abril,  terça-feira,  às
15h30min, no Plenarinho I, com a finalidade de debater ações de conscientização do
autismo  e  a  necessidade  da  implementação  de  políticas  efetivas  em  relação  ao
transtorno do espectro autista. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir as Sras. Lorena Aguiar, assistente da Subsecretaria de Atenção à
Saude, representando o secretário de Estado de Saúde; Vivian Caroline Morais Valle,
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presidente do Conselho Municipal de Saúde de Lagoa Santa; Adriana Marques, ex-
enfermeira do Hospital Lindouro Avelar; e os Srs. Tadahiro Tsubouchi, presidente da
Comissão de Direitos Sanitários da OAB/MG, representando o promotor de justiça
coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
da  Saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Fernando  Pereira  Gomes  Neto,  prefeito
Municipal de Lagoa Santa; Fabiano Moreira da Silva, secretário Municipal de Saúde
de Lagoa Santa; Leandro Cândido da Silva, cidadão de Lagoa Santa e usuário do
SUS, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra
ao deputado Ricardo Faria, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da
reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos pela presidência,
para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  1.000/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater perícias médicas, no dia 28/4/2015, dia internacional
em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho;

nº 1.001/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o Hospital João Penido,
de Juiz de Fora, quanto aos seguintes aspectos: 1) quando será finalizada a obra do
CTI; 2) se o atendimento ambulatorial pode ser realizado de modo improvisado em
outro local do hospital até que sejam finalizadas as obras do CTI; 3) qual a posição da
Fhemig sobre a reabertura do atendimento ambulatorial da entidade; e 4) quais as
etapas necessárias para a reabertura do atendimento de porta do hospital;

nº 1.002/2015, dos deputados Ricardo Faria, Glaycon Franco e Doutor Jean Freire,
em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências
para agilizar a indicação de membro para integrar a Comissão de Intervenção do
Hospital Santa Casa de Lagoa Santa;

nº 1.003/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  realizar  processo
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seletivo para admissão de profissionais de saúde no Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência – Samu – da Macrorregião Norte de Minas.

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

Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
Arlen Santiago, presidente – Carlos Pimenta – Ricardo Faria – Glaycon Franco –

Doutor Jean Freire.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

8/4/2015
Às 15h43min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João  Alberto,  Bonifácio  Mourão,  Cristiano  Silveira  e  Isauro  Calais,  membros  da
supracitada  comissão.  Está  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 João Alberto, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
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 766, 773 e
761/2015  (Antônio  Jorge);  765,  772  e  760/2015  (Bonifácio  Mourão);  768,  774  e
764/2015  (Cristiano  Silveira);  767,  771  e  763/2015  (Isauro  Calais);  769,  775  e
734/2015 (João Alberto); 758 e 776/2015, (Leonídio Bouças) e 745, 770 e 759/2015
(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. Os Projetos de Lei nºs 401, 421 e 205/2015 são retirados da
pauta por deliberação da comissão a requerimento do deputado João Alberto. Na fase
de  discussão  do  parecer  do  relator,  deputado  João  Alberto,  que  conclui  pela
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
3/2015 na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, o presidente defere o pedido de



243
____________________________________________________________________________

vista do deputado Bonifácio Mourão. 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 400/2015 com a Emenda nº 1 e
422/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº1  (relator:  deputado  Leonídio  Bouças)  e
420/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (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 15/2015 na forma do Substitutivo nº1 e 31/2015 na forma do Substitutivo nº
1 (relator: deputado João Alberto). É convertido em diligência à Secretaria de Estado
de Saúde o Projeto de Lei nº 89/2015 (relator: deputado Isauro Calais). O parecer
sobre o Projeto de Lei nº 326, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelo  respectivo  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
378/2015  (relator:  deputado  Cristiano  Silveira).  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 427/2015 (relator: deputado Isauro Calais). 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 em que solicitam pedido de informações, nos termos
do parágrafo único do art. 301 do Regimento Interno, aos autores dos Projetos de Lei
nºs 418, 419, 426, 428 a 430/2015, 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.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais – Luiz Humberto Carneiro – Bonifácio

Mourão.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/4/2015

Às 16h6min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Cristina Corrêa e
Ione Pinheiro  e  os  deputados  Bosco e  Wander  Borges,  membros  da  supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Bosco, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Wander Borges,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina  a  discutir  e  a  votar  proposições  da  comissão.  O  presidente  acusa  o
recebimento do Projeto de Lei nº 57/2015, no 1º turno, do qual designou como relator
o deputado Thiago Cota.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetido a votação, é aprovado o seguinte
requerimento:

nº 999/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Cultura,  em  conjunto  com  a  Comissão  de  Direitos  Humanos,  para
debaterem, em audiência pública, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
de fechar o Teatro Klauss Vianna, a partir de de julho de 2015.

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

Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
Bosco, presidente – Cristina Corrêa – Thiago Cota – Wander Borges.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 9/4/2015
Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Douglas  Melo,  Noraldino  Júnior  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada
comissão.  Estão presentes,  também, os  deputados  Cabo Júlio  e Wander  Borges.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Noraldino Júnior,
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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 55/2015, no 1º turno, do qual avocou a si a relatoria da matéria.
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  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 a questão que envolve o ICMS sobre o álcool e o custo do álcool
para o consumidor; a composição do preço final do combustível para o consumidor à
luz da tributação incidente no setor, bem como toda a respectiva cadeia produtiva;

nº  1.009/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Noraldino  Júnior,  em  que
solicitam seja realizada audiência pública para debater a atuação da empresa Via
040, para que esta preste informações sobre a cobrança do pedágio antes de fazer
qualquer tipo de benfeitoria na rodovia e se os procedimentos estão de acordo com a
Lei nº 8.987, de 1995;

nº  1.010/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Noraldino  Júnior,  em  que
solicitam seja realizada visita desta comissão à Rodovia BR-040, administrada pela
Via 040;

nº 1.011/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à  Aneel  pedido  de  informações  acerca  dos  argumentos  jurídicos  e  fáticos  que
permitiram os reajustes de tarifa de energia elétrica no ano de 2014, nos termos do
art. 6º, § 1º, e art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.987, de 1995, c/c o disposto na Lei nº
12.527, de 2011;

nº 1.012/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao presidente da Cemig pedido de informações acerca do lucro líquido obtido por
essa empresa nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, nos termos do art. 7º, inciso II,
da Lei nº 8.987, de 1995;
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São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.013/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
presidente da Cemig pedido de informações acerca da relação de municípios que
receberam transferência de ativos de iluminação pública da Cemig, dos municípios
que  ainda  não  receberam  essa  transferência  e  qual  o  motivo  do  atraso  da
transferência de ativos;

nº 1.014/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
operadora Claro pedido de informações acerca dos investimentos previstos por parte
da empresa no Município de Juiz de Fora; qual o reflexo desses investimentos no que
diz  respeito  à melhoria da  qualidade e à  expansão da cobertura  e  que bairros  e
regiões do município serão contemplados;

nº 1.015/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
operadora Tim pedido de informações acerca dos investimentos previstos por parte
da empresa no Município de Juiz de Fora; qual o reflexo desses investimentos no que
diz  respeito  à melhoria da  qualidade e à  expansão da cobertura  e  que bairros  e
regiões do município serão contemplados;

nº 1.016/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
operadora Vivo pedido de informações acerca dos investimentos previstos por parte
da empresa no Município de Juiz de Fora; qual o reflexo desses investimentos no que
diz  respeito  à melhoria da  qualidade e à  expansão da cobertura  e  que bairros  e
regiões do município serão contemplados;

nº 1.017/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
operadora OI pedido de informações acerca dos investimentos previstos por parte da
empresa no Município de Juiz de Fora; qual o reflexo desses investimentos no que
diz  respeito  à melhoria da  qualidade e à  expansão da cobertura  e  que bairros  e
regiões do município serão contemplados;

nº 1.018/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
empresa  Vivo  pedido  de  informações  sobre  os  motivos  pelos  quais  o  sinal  da
operadora não está funcionando nos Distritos de Sarandira, Torreões e Rosário de
Minas, em Juiz de Fora; se o não funcionamento das antenas tem relação com a
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morosidade ou problemas com a Cemig e, caso seja esse o motivo da falta de sinal
da operadora nos referidos distritos, qual o número do protocolo e os comprovantes
de pagamento dos procedimentos da instalação da antena pela operadora à Cemig
para  o  seu  funcionamento;  se  a  ausência  do  sinal  da  antena  instalada  entre  os
Distritos de Penido e Valadares deve-se ao mesmo motivo pelo qual as antenas dos
demais  distritos  citados  não  estão  funcionando  e  se  há  alguma outra  razão  que
justifique o problema.

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

Sala das Comissões, 16 de abril de 2015.
Elismar Prado, presidente – Roberto Andrade – Sargento Rodrigues.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,
EM 9/4/2015

Às 9h45min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os deputados  Paulo  Lamac,
Douglas  Melo,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Ivair  Nogueira,  membros  da  supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  a  deputada  Ione  Pinheiro.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e dispensa
a leitura da ata da reunião anterior  que é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
debater  a  violência  nas  escolas  do  Estado,  considerando  as  discussões  já
promovidas por esta Casa durante o fórum técnico Violência nas Escolas, realizado
em 2011, e a discutir e votar a matéria constante na pauta e votar proposições da
comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 220/2015, em turno
único, para o qual designou como relator o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e votação
nominal,  é  aprovado por unanimidade o Requerimento nº  339/2015.  A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Francis de Oliveira
Rabelo Coutinho, defensora pública classe especial, representando Christiane Neves
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Procópio  Malard,  defensora  pública-geral  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Augusta
Aparecida Neves de Mendonça, subsecretária de Estado de Educação; Ana Maria
Belo de Abreu, presidente da Associação de Diretores de Escolas Oficiais de Minas
Gerais;  Janine  Maria  Nogueira,  advogada,  representando  Joana  Darc  Gontijo,
presidente da Associação de Professores Públicos de Minas Gerais; Beatriz da Silva
Cerqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores – CUT-MG –; e Mércia
Lúcia  Diniz  Souza,  secretária  municipal  de  Educação de Sete  Lagoas;  e  os  Srs.
Antônio  Carlos  Ramos  Pereira,  secretário  adjunto,  representando  Macaé  Maria
Evaristo dos Santos, secretária de Estado de Educação; e o Major PM Hudson Matos
Ferraz Júnior, representando o cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, comandante-
geral da Polícia Militar de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa.
A presidência faz suas considerações iniciais e concede a palavra à deputada e aos
deputados presentes para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.019/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada
reunião da comissão, em conjunto com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo,  para  debaterem,  com  convidados,  o  Programa  de  Fomento  à
Economia Criativa e Inovação Tecnológica do Estado, haja vista o fechamento do
Escritório de Prioridades Estratégicas;

nº 1.020/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
da comissão para debater, em audiência pública, as mudanças de regras no Fies e o
atraso no repasse do Pronatec pelo governo federal às entidades executoras;

nº 1.021/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada reunião da
comissão, em conjunto com a Comissão de Segurança Pública, para debaterem, em
audiência pública, a violência a que estão sujeitos os estudantes universitários de
Sete Lagoas;

nº  1.022/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada
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reunião dessa comissão para debater, em audiência pública, a proposta do governo
do Estado de promover a redução do quadro de professores da educação básica;

nº  1.023/2015,  do  deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja realizada visita
dessa  comissão  à  Escola  Estadual  Paulo  Campos  Guimarães  no  Município  de
Pompéu para verificar as condições de funcionamento;

nº  1.024/2015,  do deputado Douglas Melo,  em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que seja reformada e
revitalizada a Escola Estadual Paulo Campos Guimarães, do Município de Pompéu;

nº  1.025/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Estado 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  1.026/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Estado 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  à escola,  doado pela
prefeitura local;

nº  1.027/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Estado 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,  de  2014,  celebrado  entre  a
Secretaria  de  Estado  de  Educação  e  o  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da
Educação;

nº 1.028/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  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;
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nº 1.029/2015, da deputada Cristina Corrêa, em que solicita seja encaminhada à
direção  e  aos  corpos  docente  e  discente  da  Escola  Estadual  Elias  Salomão,
localizada no Município de Mateus Leme, manifestação de aplauso pela obtenção do
Prêmio  Bom  Exemplo,  que  valoriza  iniciativas  de  incentivo  à  cidadania  e  que  é
concedido pela TV Globo Minas, pela Fundação Dom Cabral, pela Fiemg e pelo jornal
O Tempo;

nº 1.030/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  professora  Irene  de  Melo  Pinheiro  pelo  seu
reconhecido e relevante trabalho prestado, com amor e dedicação, durante anos no
comando da Fundação Helena Antipoff.

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, 14 de abril de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva – presidente – Cristiano Silveira – Arnaldo Silva.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 9/4/2015
Às  14h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Durval  Ângelo

(substituindo  a  deputada  Geisa  Teixeira,  por  indicação  da  liderança  do  BMM).
Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Angelo, declara aberta a
reunião, dá por aprovada a ata e a subscreve. A presidência informa que a reunião se
destina a debater a situação e a garantia dos direitos previdenciários aos servidores
atingidos pela decisão do STF de considerar inconstitucional a Lei Complementar nº
100, de 2007. Registra-se a presença da deputada Marília Campos e dos deputados
Rogério  Correia,  Celinho  do  Sinttrocel,  Tito  Torres,  Duarte  Bechir  (substituindo  o
deputado  Isauro  Calais,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG).  Estão  presentes,
ainda,  os  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Professor  Neivaldo.  A  presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Alessandro Antonio
Stefanutto,  procurador-geral  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  –  INSS  –,
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representando a Sra. Elisete Berchiol da Silva Iwai, presidente desse instituto; Carlos
José  do  Carmo,  superintendente  regional  do  INSS;  Wieland  Silberschneider,
secretário adjunto de Planejamento e Gestão, representando o Sr. Helvécio Miranda
Magalhães  Júnior,  secretário  dessa  pasta;  e  Antonio  Carlos  Pereira,  secretário
adjunto  de  Educação,  representando  a  Sra.  Macaé  Maria  Evaristo  dos  Santos,
secretária dessa pasta, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência
tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Registra-se a saída dos deputados Durval
Ângelo, Sargento Rodrigues e Professor Neivaldo. A presidência retoma os trabalhos
ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.031/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
pedido de informações às Secretarias de Planejamento e Gestão e de Educação,
solicitando o número atual dos servidores atingidos pela ADI 4876, que declarou a
inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, bem
como o tempo de designação dos servidores mais antigos;

nº  1.032/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  da  deputada  Marília  Campos  e  do
deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  pedido  de
informações ao grupo de trabalho instituído entre o Estado e o INSS para discutir as
implicações  da  ADI  4876  na  questão  previdenciária  dos  servidores  designados
atingidos pela referida ação, solicitando que tal grupo encaminhe às Comissões do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, de Educação Ciência e Tecnologia, de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Participação Popular relatórios
periódicos contendo o andamento dos estudos realizados.

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

Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
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Geisa Teixeira, presidente – Wander Borges – Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
18ª LEGISLATURA, EM 9/4/2015

Às 14h15min, comparece na Sala das Comissões o deputado Fred Costa, membro
da supracitada comissão. 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 a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater
a qualidade e as condições de trabalho dos artesãos da Feira de Artes e Artesanatos
da Avenida Afonso Pena, conhecida como Feira Hippie, no período das chuvas, as
ações referentes aos editais de licitação para instalação de 33 novas feiras nas 9
regiões de Belo Horizonte e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cleide Aparecida
Nepomuceno, defensora pública, representando a defensora pública-geral do Estado
de Minas Gerais; Nilza Maria Noronha Ferreira, representante dos idosos da Feira de
Artesanato  da  Afonso  Pena;Vanessa  Cristina  Pereira,  coordenadora  da  Feira  do
Barreiro; Ludmila Lage Ottoni,  gerente da Coordenadoria de Direitos Humanos de
Belo  Horizonte;  Sandra  Maria  Souza  Amaral,  presidente  da  Associação  dos
Expositores  da  Feira  da  Avenida  Silva  Lobo;  Carla  Martins  Freitas  Ferranti  Diniz,
advogada da Feira de Artesanato da Avenida Afonso Pena; e os Srs. Luiz Augusto
Pianetti,  presidente  da  Federação  Mineira  de  Artesãos  e  representante  da
Confederação Nacional dos Artesãos do Brasil; Helson Pereira Rezende, advogado
da Associação dos Expositores de Minas Gerais; e o vereador Adriano Ventura, da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, 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. Registra-se a a presença do deputado Fabiano Tolentino
no recinto. Logo após, a presidência passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Retira-se o deputado Fabiano Tolentino. 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
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comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Wander Borges, presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Geisa Teixeira.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/4/2015
Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e os

deputados  Cássio  Soares,  Inácio  Franco e  Dilzon  Melo,  membros  da  supracitada
comissão. Estão presentes também os deputados Rogério Correia, Wander Borges e
Paulo Lamac. 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  debater  os  planos e ações de governo  relativos  aos
aspectos ambientais a serem apresentados 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  e  a  discutir  e  votar
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir as Sras. Marília Carvalho de Melo, secretária adjunta da Semad; Zuleika
Stela Chiacchio Torquetti, presidente da Feam; Adriana Araújo Ramos, diretora-geral
do IEF; Maria de Fátima Chagas Dias Coelho, diretora-geral do Igam; Maria Dalce
Ricas, superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente; e os
Srs. Luiz Sávio de Souza Cruz, secretário da Semad; Wagner Soares Costa, gerente
de  meio  ambiente,  representando  o  Sr.  Olavo  Machado  Júnior,  presidente  da
Federação  das  Indústrias  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Paulo  Simões,  consultor
corporativo, representando o Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, presidente da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais; Bruno do Carmo
Silva, diretor de meio ambiente, representando a Sra. Sinara Inácio Meireles Chenna,
diretora-presidente  da  Copasa;  Emílio  Mouchrek,  assessor  da  presidência  e
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presidente da Sociedade Mineira dos Engenheiros Agrônomos, representando o Sr.
Jobson Nogueira  de  Andrade,  presidente  do Conselho  Regional  de  Engenharia  e
Agronomia de Minas Gerais; Hideraldo Buch, coordenador-geral do Fórum Mineiro de
Comitês  de  Bacias;  Carlos  Alberto  Oliveira,  assessor  de  meio  ambiente,
representando  o  Sr.  Roberto  Simões,  presidente  da  Federação  da  Agricultura  e
Pecuária  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Eduardo  Nascimento,  assessor  de  meio
ambiente da Fetaemg; e Luiz Márcio Viana, assessor de relações institucionais do
Sindiextra, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como coautor
do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais e, logo
em seguida, concede a palavra aos deputados Inácio Franco, Dilzon Melo, Wander
Borges e Marília  Campos,  também autores do requerimento.  Logo após,  passa a
palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.033/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo, Rogério Correia, Inácio
Franco, Wander Borges e Paulo Lamac, em que solicitam seja realizada audiência
pública para debater as atividades minerárias na Serra da Neblina, em Cataguases;

nº 1.034/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo, Rogério Correia, Inácio
Franco, Wander Borges e Paulo Lamac, em que solicitam seja realizada audiência
pública para debater as proposições da força-tarefa criada pelo Decreto nº 46.733, de
2015, no que se refere às propostas de reestruturação do Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos;

nº 1.035/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo, Rogério Correia, Inácio
Franco,  Wander  Borges  e  Paulo  Lamac,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  acerca  da  distribuição  das
superintendências e escritórios regionais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e
Recursos  Hídricos  e  respectivas  áreas  de  atuação  e  analise  a  possibilidade  de
descentralização dos processos de licenciamento;
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nº 1.036/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo, Rogério Correia, Inácio
Franco,  Wander  Borges  e  Paulo  Lamac,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao
governador do Estado e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de
providências para que suplemente os recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais;

nº 1.037/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo, Rogério Correia, Inácio
Franco,  Wander  Borges  e  Paulo  Lamac,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao
Sistema Estadual  de  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos  pedido  de  informações
sobre os avanços realizados e as propostas de modernização do Cadastro Ambiental
Rural;

nº 1.038/2015, dos deputados Cássio Soares, Inácio Franco, Dilzon Melo e Wander
Borges, em que solicitam seja realizada audiência pública para debater o processo de
descentralização de licenciamento ambiental relativo aos processos de supervisão do
sistema  governamental  de  meio  ambiente  quanto  aos  aspectos  locais  e  de
adequação às diretrizes de proteção ao meio ambiente;

nº 1.039/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo, Inácio Franco e Wander
Borges, em que solicitam seja realizada audiência pública para debater a situação
das unidades de conservação do Estado, com ênfase na estruturação, regularização
fundiária, destinação de recursos da compensação financeira e gestão compartilhada;

nº 1.040/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo, Inácio Franco e Wander
Borges,  em  que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a
regulamentação  do  Projeto  de  Lei  nº  20922/2013,  que  dispõe  sobre  as  políticas
florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, com foco no artigo que trata da
proteção das áreas prioritárias para a proteção da biodiversidade;

nº 1.041/2015, dos deputados Cássio Soares, Inácio Franco, Dilzon Melo e Wander
Borges, em que solicitam seja realizada audiência pública para debater o Programa
de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, em relação aos seguintes aspectos:
estrutura, implementação, orçamento e execução;

nº 1.042/2015, dos deputados Cássio Soares, Inácio Franco, Dilzon Melo, Wander
Borges  e  Paulo  Lamac,  em  que  solicitam  seja  realizada reunião  conjunta  com  a
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Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  para  debater,  em  audiência
pública, a implementação do Cadastro Ambiental Rural;

nº 1.043/2015, dos deputados Cássio Soares, Inácio Franco, Dilzon Melo, Wander
Borges e Paulo Lamac, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para que
se encaminhe relatório da execução orçamentária do programa Bolsa Verde, desde a
sua criação, para subsidiar audiência pública a se realizar nesta Casa.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  1.044/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  a  atual  situação  do  Sistema  Estadual  de  Meio
Ambiente  de  Minas  Gerais  com  relação  aos  seguintes  aspectos:  precariedade  e
sucateamento  de  sua  estrutura;  situação  dos  funcionários  e  possibilidade  de
implantação de plano de carreira; morosidade dos processos de licenciamento e suas
consequências, e formas de solução elencadas pelo governo do Estado;

nº  1.045/2015,  do  deputado  Glaycon  Franco,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater o Projeto de Lei  nº 695/2015,  que dispõe sobre a
remarcação da área e do perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, em
Ouro Branco e Ouro Preto.

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

Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
Cássio Soares, presidente – Dilzon Melo – Tiago Ulisses.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 14/4/2015

Às 9h2min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os
deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Cabo Júlio,  membros da supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado Wander  Borges.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do art. 120, III, do Regimento
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Interno,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o
recebimento  de  ofício  do  Sr.  Pier  Senesi  Filho,  secretário  municipal  de  Serviços
Urbanos de Belo Horizonte, publicado no Diário do Legislativo em 7/4/2015. Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 378, 379, 395 a 397, 402, 403,
405 a 410, 413 e 418/2015. 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  1.058/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  o  sistema  de  revista  íntima  de  visitantes  em
estabelecimentos penais do Estado de Minas Gerais;

nº  1.059/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada
audiência pública para debater o alto índice de trotes para o telefone 190, da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais;

nº 1.060/2015, dos deputados Wander Borges, Sargento Rodrigues, João Leite e
Cabo Júlio, em que solicitam seja realizada audiência pública para debater a proposta
de alteração da maioridade penal, considerando a tramitação de projeto com essa
finalidade no Congresso Nacional, bem como as disposições do Estatuto da Criança
e do Adolescente;

nº 1.061/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  governador  do  Estado e  à  Secretaria  de  Estado de  Defesa  Social  pedido  de
providências tendo em vista que os agentes de segurança penitenciários da Unidade
Prisional  de  Visconde  do  Rio  Branco  estariam  realizando  escolta  de  presos  em
número bastante reduzido, por vezes em área externa, em total afronta ao princípio
da supremacia de força, norteador das ações policiais;

nº  1.062/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
visita ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional Centro-Sul com o objetivo
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de verificar as condições de trabalho do efetivo ali lotado, bem como as condições
estruturais das instalações e a logística de solução porventura adotada.

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, 14 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

14/4/2015
Às  9h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues, João Leite, Cabo Júlio e Rogério Correia (substituindo o deputado João
Magalhães, por indicação da liderança do BMM), membros da supracitada comissão.
Estão  presentes  também  os  deputados  Durval  Ângelo,  Antônio  Carlos  Arantes  e
Wander  Borges.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sargento
Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência informa que a reunião se destina a debater as medidas necessárias ao
alcance das reivindicações de valorização das carreiras administrativas de analistas,
auxiliares e assistentes do sistema prisional e socioeducativo, piso salarial digno e
igualdade  no  tratamento  dado  à  segurança  pública.  A presidência  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ligia Maria Alves Pereira, chefe de
gabinete e subsecretária de gestão de pessoas em exercício, representando Helvécio
Miranda  Magalhães  Júnior,  secretário  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão;  e
Janaíssa  Luiza  Del  Bissoni,  representando  Bernardo  Santana  de  Vasconcellos,
secretário de Estado de Defesa Social; e o Sr. José Lino Esteves dos Santos, diretor
do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais  –
Sindpúblicos-MG –  e  diretor  da  Federação  Interestadual  dos  Servidores  Públicos
Municipais e Estaduais – Fesempre –, 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
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.065/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Cabo Júlio,
em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido
de  providências  para  avaliar  a  possibilidade  de  convocação  dos  candidatos
excedentes aprovados no concurso público para provimento dos cargos de analista e
assistente do sistema prisional e socioeducativo, realizado em 2013, e para fixação
do cronograma de previsão de provimento dos cargos,  bem como seja convidado
representante do Sindpúblicos para participar do referido estudo;

nº 1.066/2015, dos deputados Rogério Correia, Sargento Rodrigues e Cabo Júlio,
em que solicitam seja encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional da
Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para a revogação da
Portaria Suapi 039/2014, por ofender os princípios da legalidade e da igualidade;

nº 1.067/2015,  dos deputados Sargento  Rodrigues,  João Leite e  Antônio Carlos
Arantes, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria
de Estado de Defesa Social  e  à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
pedido de providências para que seja enviado projeto de lei à Assembleia Legislativa
para regulamentar as carreiras de analista, auxiliar e assistente do sistema prisional e
socioeducativo  estadual,  versando especialmente sobre a fixação de piso salarial,
fixação de jornada de trabalho em 40 horas semanais e progressão nas carreiras por
formação acadêmica de servidor;

nº 1.068/2015, dos deputados João Leite e Sargento Rodrigues, em que solicitam
seja realizada audiência pública para debater o plano municipal de segurança pública
e  de  defesa  social,  bem  como  para  debater  a  violência  no  município  e  região
metropolitana de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 16 de abril de 2015.
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Sargento Rodrigues, presidente – Carlos Pimenta – Elismar Prado.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 14/4/2015
Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

Antônio Jorge, Bonifácio Mourão, Isauro Calais e Luiz Humberto Carneiro, membros
da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Leonídio  Bouças,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de
requerimento do deputado Isauro Calais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e
a discutir  e votar  proposições da comissão. A seguir,  comunica o recebimento de
ofício do deputado João Alberto, informando que estará ausente na reunião ordinária
da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  no  dia  14/4/2015.  O  presidente  acusa  o
recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os
deputados mencionados entre parênteses: Projeto de Lei Complementar nº 12/2015 e
Projetos de Lei nºs 658, 663, 664, 672, 686, 730, 740, 747, 751, 753, 792, 809, 823 e
834/2015 (Antônio Jorge); Projeto de Lei Complementar nº 10/2015 e Projetos de Lei
nºs 657, 660, 690, 695, 723, 729, 736, 739, 748, 752, 800, 805 e 810/2015 (Bonifácio
Mourão); Projeto de Lei Complementar nº 13/2015, Projeto de Resolução nº 5/2015 e
Projetos de Lei nºs 659, 666, 691, 738, 744, 746, 757, 786, 793, 802, 808 e 821/2015
(Cristiano Silveira); Projetos de Lei nºs 543, 661, 665, 687, 722, 727, 731, 741, 742,
778, 784, 798, 804, 827 e 837/2015 (Isauro Calais); Projetos de Lei nºs 542, 667, 733,
735, 743, 756, 779, 787, 794, 801, 806, 811, 818 e 831/2015 (João Alberto); Projetos
de Lei nºs 532, 534, 642, 685, 688, 703, 732, 750, 754, 796, 797, 807, 824, 829 e
832/2015 (Leonídio Bouças); e Projetos de Lei nºs 662, 724, 728, 737, 749, 755, 788,
799, 803, 828 e 833/2015 (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. O Projeto de Lei nº 3/2015 é retirado
da pauta  por  deliberação da comissão a requerimento  do  deputado João Alberto.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  turno  único,  dos
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Projetos de Lei nºs 27/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:  deputado João
Alberto);  440  e  476/2015  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  deputado  Luiz  Humberto
Carneiro,  sendo o primeiro em virtude de redistribuição);  e 519/2015 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: deputado Bonifácio Mourão, em virtude de redistribuição).
Na fase de discussão do parecer do relator, deputado Bonifácio Mourão, em virtude
de redistribuição, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
Projeto de Lei nº 92/2015, na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, o presidente
defere o pedido de vista do deputado Luiz Humberto Carneiro. 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  357  (relator:  deputado  Leonídio  Bouças)  e
551/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Bonifácio Mourão). 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  473/2015  (relator:  deputado Luiz  Humberto
Carneiro).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados que solicitam pedido de
informações, nos termos do parágrafo único do art. 301 do Regimento Interno, aos
autores dos Projetos de Lei nº 431, 433, 452, 459, 462 a 464, 466, 467, 470, 471, 535
e 591/2015, 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.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto – Antônio Jorge – Cristiano Silveira.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 15/4/2015
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,
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Vanderlei  Miranda,  Thiago Cota  e  Paulo Lamac  (substituindo  o  deputado Rogério
Correia,  por  indicação da liderança do BMM),  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  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  da  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  de  hoje,  às
16h30min, para apreciação do Projeto de Lei nº 8/2015, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda – Thiago Cota – Tito Torres.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 15/4/2015
Às  10h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,

Bosco, Glaycon Franco e Dilzon Melo (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por
indicação  da  liderança  do  BVC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Gil Pereira, 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
discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de e-mail
da  Sra.  Márcia  Aparecida  da  Mata  Almeida,  recebido  por  meio  do  Fale  com  a
Assembleia em 7/4/2015 com apelo para a preservação da Serra do Gandarela.

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 995/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
debater, com convidados, a tarifa branca, modelo em que a energia elétrica é cobrada
de acordo com o horário de consumo;

nº  996/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que solicita  seja  realizada audiência
pública, no Município de Montes Claros, para debater a construção da Barragem de
Berizal;

nº  997/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que solicita  seja  realizada audiência
pública, no Município de Montes Claros, para debater a construção da Barragem de
Congonhas nos Municípios de Itacambira e Grão Mogol;

nº 1.117/2015, dos deputados Carlos Pimenta, Gil Pereira, Glaycon Franco e Dilzon
Melo, em que solicitam seja realizada visita ao governador do Estado para tratar da
liberação de recursos financeiros e reposição de pessoal  para a Ruralminas, haja
vista a  crise  hídrica atual,  agravada ainda mais  no Norte,  Nordeste,  Noroeste do
Estado bem como na região do Alto Paranaíba (emendado pelo deputado Bosco);

nº 1.119/2015, dos deputados Gil Pereira, Glaycon Franco e Dilzon Melo, em que
solicitam  seja realizada visita  ao  Ministério  da  Integração Nacional  para  tratar  da
situação atual  das  Barragens  de  Jequitaí,  Congonhas,  Berizal,  entre  outras,  bem
como do convênio firmado entre esse Ministério e o governo do Estado relativo ao
programa Água para Todos, em 2013;

nº  1.120/2015,  dos  deputados  Gil  Pereira,  Carlos  Pimenta,  Fabiano  Tolentino,
Glaycon Franco e Dilzon Melo, em que solicitam seja encaminhado ao governador do
Estado pedido de providências para reapresentar, urgentemente, o projeto de lei que
trata  da  reformulação  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro, ex-Projeto
de Lei nº 5.272, de 2014, arquivado ao final da legislatura passada sem ter tido sua
apreciação concluída por este Parlamento;

nº 1.121/2015, dos deputados Carlos Pimenta, Dilzon Melo, Glaycon Franco e Gil
Pereira,  em que solicitam seja encaminhado ao governador  do Estado pedido  de
providências  para  liberar  imediatamente  os  recursos  relativos  às  indenizações  de
desapropriações referentes às obras de construção da Barragem de Jequitaí, uma
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vez  que  os  recursos  federais  já  foram  repassados,  dependendo  porém,  da
contrapartida do Estado hoje contingenciada;

nº 1.122/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  agilizar  o  processo  de
regularização  fundiária  (emissão  de  títulos)  para  os  beneficiários  de  projetos  de
ocupação e colonização promovidos em áreas urbanas de propriedade da Fundação
Ruralminas em Jaíba e Itabira;

nº 1.123/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater, em
audiência pública, o Projeto de Lei nº 616/2015, que trata da Política Estadual  de
Diversificação Produtiva dos Municípios Mineradores;

nº 1.125/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
debater, com convidados, o aumento da tarifa de energia elétrica para os irrigantes da
área mineira da Sudene e do Norte de Minas;

nº 1.126/2015, do deputado Gil  Pereira, em que solicita seja realizada audiência
pública, no Município de Montes Claros, para debater o aumento da tarifa de energia
elétrica para os irrigantes da área mineira da Sudene e do Norte de Minas;

nº 1.127/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita que seja encaminhado à
Cemig pedido de providências para viabilizar a extensão da rede de energia elétrica
na Ilha da União, zona rural do Município de São Francisco, que beneficiará cerca de
80 famílias que ali residem;

nº  1.129/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de
providências para priorizar a aprovação de projeto destinado ao aproveitamento da
energia solar, tendo em vista que a Aneel realizará no dia 14/8/2015 leilão sobre o
tema.

Registra-se  a  presença  do  deputado  Tiago  Ulisses.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
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Gil Pereira, presidente – Glaycon Franco – Dilzon Melo.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 15/4/2015

Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cássio Soares,
Dilzon Melo 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 discutir e
votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  e-mails  da Sra. Márcia Aparecida da Mata Almeida, que critica a
mineração na Serra da Gandarela,  e do Sr.  Valdir  Braz de Azevedo,  pedindo aos
membros desta comissão o apoio a um projeto de lei que trate do incentivo à carona
solidária. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais
designou  como  relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  em  turno
único, Projetos de Lei nºs 370/2015 (Cássio Soares) e 422/2015 (Inácio Franco); e no
1º turno, 15/2015 (Marília Campos) e 483/2015 ( Dilzon Melo). 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 980/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater o Projeto de Lei  nº 695/2015,  que dispõe sobre a
remarcação da área e do perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, em
Ouro Branco e Ouro Preto;

nº 981/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o processo de licenciamento ambiental no Estado;

nº  982/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja realizada audiência
pública para debater o Projeto de Lei nº 695/2015, que dispõe sobre a remarcação da
área e do perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, em Ouro Branco e
Ouro Preto;
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nº 983/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência
pública  em  Paracatu  para  debater  a  contaminação  provocada  pela  atividade  da
mineradora canadense Kinross Gold Corporation no referido município;

nº  984/2015,  do  deputado  João  Vítor  Xavier,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  o  desassoreamento  e  a  limpeza  da  Lagoa  da
Pampulha;

nº  1.044/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a atual situação do Sisema com relação aos seguintes
aspectos: precariedade e sucateamento de sua estrutura; situação dos funcionários e
a possibilidade de implantação de plano de carreira; morosidade dos processos de
licenciamento e suas consequências e formas de solução elencadas pelo governo do
Estado;

nº  1.045/2015,  do  deputado  Glaycon  Franco,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater o Projeto de Lei  nº 695/2015,  que dispõe sobre a
remarcação da área e do perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, em
Ouro Branco e Ouro Preto.

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

Sala das Comissões, 16 de abril de 2015.
Cássio Soares, presidente – Dilzon Melo.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 15/4/2015
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cássio Soares e

Dilzon Melo, membros da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado
Gustavo Valadares. O presidente, deputado Cássio Soares, declara aberta a reunião
e, nos termos do art.  120, III,  do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência  informa que  a  reunião  se destina  a  discutir  o
assoreamento e a poluição das Lagoas Central e Vargem Bonita, especialmente em
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razão da operação e das obras de ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves,  e a  discutir  e  votar  proposição da comissão.  A presidência  interrompe os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Douglas  Gameiro,  gestor  de
qualidade em meio ambiente, representando o Sr.  Paulo César de Souza Rangel,
presidente  da  BH Airport;  Ricardo de Magalhães Barbalho,  gestor  da APA Carste
Lagoa Santa; e Aysser Lopes Daher, vereador da Câmara Municipal de Confins, que
são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao
deputado Gustavo Valadares, 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 e apresenta os requerimentos originados das sugestões do debate. 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, 22 de abril de 2015
Inácio Franco, presidente – Dilzon Melo – Marília Campos.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 16/2015, EM

16/4/2015
Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados Gil Pereira e Fábio Cherem, 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 Fábio Cherem, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir e votar proposições da comissão. 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 1.146/2015, do deputado Fábio
Cherem, em que solicita  seja  realizada reunião  com convidados  para  debater  as
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contribuições oriundas da audiência pública realizada no dia 7 de abril de 2015, em
conjunto com a Comissão Extraordinária das Mulheres.

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, 22 de abril de 2015.
Fábio Cherem, presidente – Marília Campos – Rosângela Reis.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 16/4/2015

Às 15 horas, comparecem no Auditório do Banco do Brasil  em Juiz de Fora os
deputados Arlen Santiago e Ricardo Faria, membros da supracitada comissão. Estão
presentes, também, os deputados Antônio Jorge, Lafayette de Andrada, Missionário
Marcio Santiago, Noraldino Júnior  e Isauro Calais.  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  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a debater as dificuldades e demandas
dos hospitais do interior e o impacto da judicialização da saúde nos municípios. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Ana Lúcia
Gouvêa  Leite  Marcolino,  defensora  pública  e  coordenadora  de  Juiz  de  Fora  e
Regional da Zona da Mata; e os Srs. Adilson Stolet, secretário municipal de Saúde,
representando o prefeito de Juiz de Fora; Hitler Vagner Cândido de Oliveira, vereador
da Câmara Municipal de Juiz de Fora; Rogério Pinheiro Nunes, analista em saúde
pública, representando o coordenador regional das Promotorias de Justiça de Defesa
da Saúde da Macrorregião Sudeste; Oleg Abramov Junior, superintendente regional
de  Saúde  de  Juiz  de  Fora;  Jorge  Montessi,  diretor  da  Seccional  Interior,
representando o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde
do  Estado  de  Minas  Gerais;  José  Nalon  de  Queiroz,  conselheiro  do  Conselho
Regional de Medicina de Minas Gerais – Delegacia Regional em Juiz de Fora, que
são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, coautor do requerimento que
deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais. Logo após, passa a
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palavra aos demais  parlamentares coautores e 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, 22 de abril de 2015.
Carlos Pimenta, presidente – Doutor Jean Freire – Glaycon Franco – Antônio Jorge.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 1.265/2015

Mesa da Assembleia
Relatório

De autoria deste colegiado, o projeto de lei  em epígrafe dispõe “dispõe sobre a
revisão  anual  dos  vencimentos  e  dos  proventos  dos  servidores  da  Assembleia
Legislativa referente ao ano de 2015 e dá outras providências”.

Publicada no Diário do Legislativo em 1º/5/2015, a proposição foi distribuída à Mesa
da Assembleia para, nos termos do art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno, receber
parecer.

Fundamentação
A proposição sob exame dispõe sobre a revisão da remuneração e dos proventos

dos servidores desta Casa,  autoriza  a cessão de um delegado e  um inspetor  do
quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado à Assembleia Legislativa, instituindo a
consequente retribuição financeira a esses policiais, e revoga a Lei nº 13.722, de 20
de outubro de 2000.

A primeira  medida  é  necessária  ao  restabelecimento  do  poder  aquisitivo  dos
vencimentos dos servidores da Casa diante da inflação apurada no período desde o
último reajuste concedido, que se deu em 1º de abril do exercício passado. Do ponto
de vista formal, essa data está em conformidade com a determinação contida no art.
2º da Lei nº 19.838, de 2 de dezembro de 2011, o qual prevê que a revisão será
realizada anualmente, no mês de abril e sem distinção de índices, em atendimento ao
disposto no caput do art. 24 da Constituição do Estado e do inciso X do caput do art.
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37 da Constituição da República. O percentual definido para o reajuste, de 8,13%,
decorre do cálculo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –
para a inflação do período em questão, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA.

Do  ponto  de  vista  constitucional  e  legal,  a  recomposição  proposta  está  em
conformidade com o disposto no art. 25, § 1º, da Constituição da República, e no art.
61,  VIII,  da  Constituição  Estadual,  pelos  quais  se  atribui  ao  estado  federado  a
competência para fixar, por meio de lei, a remuneração dos respectivos servidores.
Atende, também, ao disposto no inciso IV do caput do art. 51 da Constituição Federal,
o qual, desde o advento da Emenda à Constituição nº 19, de 4 de junho de 1998,
demanda  a  edição  de  lei  material  e  formal  para  a  fixação  e  a  alteração  da
remuneração de servidores das casas legislativas.

As gratificações previstas no § 1º do art. 3º do projeto de lei em análise configuram
a retribuição financeira ao delegado e ao inspetor da Polícia Civil do Estado cedidos à
Assembleia Legislativa. Essas gratificações também dependem de edição de lei para
sua  instituição,  conforme  preceituam  o  inciso  X  do  art.  37  da  Constituição  da
República e o caput do art. 24 da Carta Mineira.

Os aspectos orçamentários da matéria em análise estão em conformidade com os
requisitos legais. Primeiramente, porque a Lei nº 21.447, de 1º de agosto de 2014,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício
financeiro de 2015 e dá outras providências, autoriza, expressamente, a revisão geral
anual, conforme se depreende da leitura de seu art. 5°, a seguir reproduzido:

“Art. 5° – As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Legislativo,
Judiciário  e Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública e do TCEMG
terão como parâmetro, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa
com a folha de pagamento do mês de abril de 2014, excluídas despesas sazonais e
extraordinárias,  projetada para o exercício de 2015,  considerando a  revisão geral
anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais
acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22
da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000”.
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Isso  significa  que  o  impacto  financeiro  decorrente  da  medida  em  questão  se
encontra devidamente estimado na Lei Orçamentária para 2015.

Além disso,  os gastos com pessoal  da Assembleia Legislativa encontram-se em
nível bastante inferior ao limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, que é de 1,9% da Receita Corrente Líquida – RCL. Conforme se pode verificar
no Demonstrativo da Despesa de Pessoal relativo a 2014, o gasto da Assembleia
Legislativa na área de pessoal foi de 1,1710% em relação à RCL, com a dedução de
inativos e pensionistas, e de 1,4782%, sem essa dedução. Por isso, a correção que
se  propõe  não  tem  o  condão  de  comprometer  o  equilíbrio  fiscal  nem  as  metas
estabelecidas na lei orçamentária vigente.

Outra medida de elevada importância para a administração pública, pois permite
racionalizar os trabalhos de controle, operação e créditos em contas bancárias, sem
causar nenhum prejuízo a direito do servidor público, é a revogação da Lei nº 13.722,
de 20 de outubro de 2000, que dispõe sobre o pagamento de militares, de servidores
públicos e de pensionistas do Estado.  Vale dizer  que a mencionada lei  se tornou
desnecessária após a edição da Resolução do Banco Central nº  4.292, de 20 de
dezembro  de  2013,  que  dispõe  sobre  a  portabilidade  de  operações  de  crédito
realizadas com pessoas naturais, altera a Resolução nº 3.401, de 6 de setembro de
2006, e dá outras providências.

Destaque-se, a propósito, trecho da decisão do Tribunal de Justiça, em relação ao
pleito de uma servidora aposentada para que fosse alterada a instituição bancária por
meio da qual ela percebe seus proventos:

“Em  consonância  como os  princípios  da  supremacia  do  interesse  público  e  da
eficiência,  não  é  possível  exigir  que  a  Administração  deixe  à  escolha  de  seus
servidores o sistema de pagamento dos vencimentos, uma vez que deve observar a
forma  que  oportunize  maior  eficácia  e  qualidade  da  atividade  administrativa”
(Apelação Cível nº 1.0024.13.255786-9/002 – Comarca de Belo Horizonte – apelante:
Stela Padua Coelho Jorge – apelado: Estado de Minas Gerais – autoridade coatora:
superintendente de pessoal Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais).

Assim, a medida proposta encontra-se em consonância com o entendimento que
nos leva a propor a revogação sob comento.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.265/2015 no

1º turno, na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de maio de 2015.
Adalclever Lopes, presidente – Lafayette de Andrada,  relator  – Hely Tarqüínio –

Braulio Braz – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2015

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

EXERCÍCIO DE 2013 (*)
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício da competência

prevista no art. 62, inciso XX, da Constituição do Estado, e observando o disposto
nos arts. 207 e 216 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades da prestação
de contas do governador do Estado relativa ao exercício de 2013, encaminhadas por
meio  da  Mensagem nº  642,  de  25/3/2014,  publicada no  Diário  do  Legislativo em
4/4/2014.

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

Brasileiras  de  Contabilidade  e  em  conformidade  com  os  princípios  contábeis
geralmente aceitos, os critérios e as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 1964, da
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal),  e atendendo à Lei Orçamentária Anual, Lei nº 20.625 de 18 de janeiro de
2013,  tendo  sido  adotado  o  regime  contábil  de  caixa  para  reconhecimento  e
apropriação da receita e de competência para as despesas, em conformidade com o
art. 35 da citada Lei Federal nº 4.320, de 1964.

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O  balanço  orçamentário  tem  por  finalidade  demonstrar  a  receita  prevista  e  a

arrecadada, bem como o crédito autorizado e a despesa executada no exercício.
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Na parte das receitas, os valores estimados são os dispostos na Lei Orçamentária.
Demonstra-se,  também,  a  previsão  atualizada  da  receita,  bem  como  o  valor
efetivamente  arrecadado,  e  a  diferença  entre  este  último  e  a  previsão  inicial  no
exercício financeiro.

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

Resultado
A realização total da receita orçamentária atingiu o montante de R$70,958 bilhões,

enquanto a execução da despesa foi de R$71,907 bilhões. Apurou-se um resultado
orçamentário  deficitário  de  R$948 milhões.  Ressalta-se  que  este  valor  de  R$948
milhões  é  oriundo  de  operações  de  crédito  que  entraram  no  caixa  do  Tesouro
Estadual em 30/12/2012 para serem gastos em um período de dois anos.

Tabela nº 3
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2013

* –  O Demonstrativo  do Balanço Orçamentário  2013 foi  publicado no  Diário  do
Legislativo, de 6.5.2015.

Receita Orçamentária
A receita orçamentária fiscal arrecadada em 2013 alcançou o total de R$70,958

bilhões, demonstrando um aumento de R$5,71 bilhões, com variação nominal positiva
em  relação  ao  exercício  de  2012  de,  aproximadamente,  9%,  já  descontados  os
valores referentes às deduções para o Fundeb e da remuneração dos investimentos
do regime próprio de previdência em renda fixa.

Tabela nº 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA FISCAL – 2012/2013

*  –  O Comparativo  da  Receita  Orçamentária  Fiscal  2012/2013  foi  publicado  no
Diário do Legislativo, de 6.5.2015.

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

pública,  tais  como  receita  tributária,  transferências  correntes,  de  serviços,  de
contribuições,  entre  outras.  As  receitas  correntes  atingiram  uma  arrecadação  de
R$62,611 bilhões, apontando um crescimento de 8,64% em relação ao exercício de
2012.
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Tabela nº 11
COMPARATIVO DAS RECEITAS CORRENTES – 2012/2013

* – O Comparativo das Receitas Correntes 2012/2013 foi publicado no  Diário do
Legislativo, de 6.5.2015.

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

operações de crédito e da conversão em espécie de bens e direitos, entre outros. As
receitas  de  capital  atingiram uma arrecadação de R$7,028 bilhões,  acusando um
acréscimo da ordem de 22% em relação aos valores apresentados em 2012.

Tabela nº 22
COMPARATIVO DAS RECEITAS DE CAPITAL – 2012/2013

* – O Comparativo das Receitas de Capital 2012/2013 foi publicado no  Diário do
Legislativo, de 6.5.2015.

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

objetivando executar ações de governo previamente estabelecidas nos instrumentos
de planejamento, devidamente autorizados pelo Poder Legislativo. As despesas em
2013 foram de R$71,906 bilhões.

As despesas correntes tiveram um crescimento nominal de 11,32%, se comparadas
ao exercício anterior, e têm como principal composição as despesas com Pessoal e
Encargos Sociais, significando 37,81% do total da despesa corrente do Estado.

A despesa de capital totalizou R$10,674 bilhões, representando 14,84% da despesa
total do Estado, e apresentou um crescimento de 40,52% em relação a 2012.

Do montante da despesa de capital, destacam-se os Investimentos e as Inversões
Financeiras, que totalizaram R$5,63 bilhões, representando 52,74% desta.

A despesa total com o serviço da dívida, que inclui o pagamento de Juros, Encargos
e Amortização da dívida do Estado, atingiu o montante de R$7,686 bilhões. De juros e
encargos o Estado pagou em torno de R$2,642 bilhões, significando um aumento de
12,54% em relação ao valor desembolsado em 2012. Já a despesa com amortização
da dívida, em 2013, atingiu R$5,044 bilhões, superior em 25,9% ao valor pago em
2012. Esse expressivo aumento se deve à amortização parcial do contrato da dívida
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do Estado com a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig –, originada na
década  de  1990,  ocasião  em  que  o  Estado  assumiu  os  saldos  da  “Conta  de
Resultados a Compensar” – CRC.

Tabela nº 5
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA – 2012/2013

* – O Comparativo da Despesa Orçamentária Realizada 2012/2013 foi publicado no
Diário do Legislativo, de 6.5.2015.

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

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

Tabela nº 23
COMPARATIVO DO BALANÇO FINANCEIRO – 2012/2013

* – O Comparativo do Balanço Financeiro 2012/2013 foi  publicado no  Diário do
Legislativo, de 6.5.2015.

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

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

Tabela nº 25
DEMONSTRATIVO DA SÍNTESE CONSOLIDADA 

DO BALANÇO PATRIMONIAL – 2013
*  –  O  Demonstrativo  da  Síntese  Consolidada  do  Balanço  Patrimonial  2013  foi

publicado no Diário do Legislativo, de 6.5.2015.
INDICADORES FISCAIS

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

de 12 meses da receita corrente do Estado, deduzidos os valores transferidos aos
municípios, referente à participação destes na receita tributária;  a transferência ao
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Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – Fundeb –; a contribuição dos servidores para custeio de
aposentadorias; e a compensação entre regimes previdenciários. O valor apurado em
2013 foi de R$43,141 bilhões.

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

e terceirizados.
Poder Executivo
Em  2013,  a  despesa  de  pessoal  do  Poder  Executivo  atingiu  o  percentual  de

41,49%, enquanto em 2012 foi de 40,73% da receita corrente líquida.
Despesa de Pessoal Consolidada – Todos os Poderes e Ministério Público
O percentual apurado na despesa de pessoal consolidada, que engloba todos os

Poderes do Estado, foi de 51,02%, dentro do limite estabelecido pela LRF, ficando
inclusive abaixo do limite prudencial de 57%.

Tabela nº 48
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – PODER EXECUTIVO/TODOS

OS PODERES – 2013
* – O Demonstrativo da Despesa com Pessoal, Poder Executivo/todos os Poderes,

ano de 2013, foi publicado no Diário do Legislativo, de 6.5.2015.
Dívida Consolidada Líquida
A dívida consolidada líquida demonstra a capacidade de endividamento do Estado,

que não pode ultrapassar duas vezes a RCL. O Estado manteve-se enquadrado nos
limites estabelecidos pela LRF e atingiu o percentual de 183,38%.

Gráfico nº 29
COMPARATIVO DA TRAJETÓRIA DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA x RCL –

2009/2013
* – O Comparativo da Trajetória da Dívida Consolidada Líquida x RCL, 2009/2013,

foi publicado no Diário do Legislativo, de 6.5.2015.
Resultado Nominal
Apresenta  o  resultado  que  expressa,  na  apuração  das  necessidades  de

financiamento  do  setor  público,  o  valor  da  variação  da  dívida  líquida  de  um
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determinado  setor  público  em  um  certo  período  de  tempo.  O  resultado  nominal
apurado em 2013 foi da ordem de R$8,986 bilhões, enquanto a meta para o exercício
foi de R$3,078 bilhões. Em 2012, o resultado nominal foi de R$2,83 bilhões, enquanto
a meta para o exercício foi de R$6,90 bilhões.

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

e a despesa orçamentárias excluídas destas as de caráter financeiro. No exercício de
2013, o resultado primário foi de R$86 milhões, enquanto a meta estabelecida pela
LDO foi de R$2,498 bilhões. Em 2012, o resultado alcançado foi de R$3,07 bilhões,
enquanto a meta estabelecida pela LDO foi de R$3,21 bilhões.

INDICADORES CONSTITUCIONAIS
Tabela nº 51

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS – 2013
* – O Demonstrativo dos Índices Constitucionais,  ano de 2013, foi  publicado no

Diário do Legislativo, de 6.5.2015.
PLENO(**)

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 2 DE JULHO DE 2014
RELATOR: Conselheiro José Alves Viana
REVISOR: Conselheiro Sebastião Helvécio
PARECERISTA: Conselheiro Substituto Hamilton Coelho
PROCESSO Nº 912.324 – Balanço Geral do Estado de Minas Gerais, exercício de

2013.
O Tribunal emitiu parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2013,

com recomendações e determinações.
A relatoria determinou a abertura de vista ao Governador Antônio Augusto Junho

Anastasia, conforme fl. 2330, que resultou na apresentação de justificativas por meio
do Ofício GAB/GOV nº 198, de 2/6/2014.

Plenário Governador Milton Campos, 2 de julho de 2014
Adriene Andrade
Conselheira Presidente
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(*)  extraídas do Relatório Contábil,  peça integrante do Balanço Geral do Estado
relativo ao exercício de 2013.

(**) extraído do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado.

ESSENCIALIDADES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ESSENCIALIDADES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014¹

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício da competência
prevista no art. 62, inciso XXII, da Constituição do Estado, e observando o disposto
nos arts.  207,  216 e 221 do Regimento Interno,  apresenta as essencialidades da
prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativa ao
exercício  de  2014,  encaminhada  pelo  Ofício  nº  1/2015,  publicado  no  Diário  do
Legislativo de 7/4/2015.

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Exercício: 2014
Presidente: Conselheira Adriene Andrade
¹Nota:
1) Informações extraídas dos documentos que compõem a prestação de contas do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente ao exercício de 2014.
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TCEMG EM NÚMEROS
*  –  O  quadro  que  contém  o  TCEMG  em  números  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 6.5.2015.
Recursos Orçamentários e Financeiros

A Lei Orçamentária nº 21.148, de 15 de janeiro de dois mil e quatorze, destinou ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais recursos orçamentários no valor de
R$541.372.469,00 (quinhentos e quarenta e um milhões, trezentos e setenta e dois
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mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), visando ao cumprimento das diretrizes,
objetivos,  metas  e  prioridades  estabelecidas  no  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental (PPAG) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) totalizando, ao
final  do  exercício,  o  montante  de  R$624.569.580,00  (seiscentos  e  vinte  e  quatro
milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais) decorrentes de
autorizações de abertura de crédito suplementar.

No  exercício  de  2014,  esta  Corte  de  Contas  executou  o  montante  de
R$611.904.563,92 (seiscentos e onze milhões, novecentos e quatro mil, quinhentos e
sessenta e três reais e noventa e dois centavos), conforme demonstrado a seguir:

EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO
* – O quadro que contém a Execução das Despesas por Programa de Trabalho foi

publicado no Diário do Legislativo, de 6.5.2015.
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE E GRUPO DE

DESPESA
* – O quadro que contém a Composição dos Recursos Recebidos por  Fonte e

Grupo de Despesa foi publicado no Diário do Legislativo, de 6.5.2015.
Belo Horizonte, 26 de Janeiro de 2015
Adriene Barbosa de Faria Andrade, Conselheira-Presidente – Geraldo Paulino da

Silva, Contador, CRC-MG 65721, Coordenador de Contabilidade – Maria de Fátima
Garcia  Cunha,  Coordenadora  de  Orçamento,  responsável  pela  emissão  do
demonstrativo.

GOVERNO ESTADUAL – PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
*  –  O  Demonstrativo  da  Despesa  com  Pessoal  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 6.5.2015.
Adriene Barbosa de Faria Andrade, Conselheira-Presidente – Eduardo Rodrigues

Chaves, Diretor de Orçamento, Contabilidade e Finanças – Geraldo Paulino da Silva,
Contador, CRC-MG 65721, Coordenador de Contabilidade – Judas Thadeu Monteiro
Lobato, Controladoria Interna.
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GOVERNO ESTADUAL – PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
*  –  O  Demonstrativo  da  Despesa  com  Pessoal  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 6.5.2015.
Adriene Barbosa de Faria Andrade, Conselheira-Presidente – Eduardo Rodrigues

Chaves, Diretor de Orçamento, Contabilidade e Finanças – Geraldo Paulino da Silva,
Contador, CRC-MG 65721, Coordenador de Contabilidade – Judas Thadeu Monteiro
Lobato, Controladoria Interna.

ATAS
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 14/4/2015

Às 15h44min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,
Arnaldo  Silva  e  Bonifácio  Mourão,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
presentes, também, os deputados Hely Tarqüínio e Carlos Pimenta. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir declara aberta a reunião, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
debater ações de conscientização do autismo e a necessidade da implementação de
políticas efetivas em relação ao transtorno do espectro autista. A seguir, comunica o
recebimento de ofício do Sr.  Jaubert  Carneiro Jaques,  desembargador  ouvidor  do
Tribunal de Justiça, sobre sugestões de mudanças na redação do art. 2º, § 2º, IV, da
Resolução nº 685, de 2012, do TJMG, apresentadas por um servidor com deficiência.
A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.
Lorena Abreu Aguiar,  assessora  da Subsecretaria  de  Saúde,  representando o Sr.
Fausto  Pereira  dos  Santos,  secretário  de  Saúde;  Natália  Inês  Costa,  diretora  do
Centro  Especializado  Nossa  Senhora  D´Assumpção,  de  Betim;  Maria  Cristina
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Machado Ribeiro, diretora administrativa da Comunidade Escolar Comum Viver; e os
Srs.  Célio  Moreira,  ex-deputado estadual;  David  Mello  de  Jesus,  coordenador  da
Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, representando o Sr.
Fausto Pereira dos Santos, secretário de Saúde; Jarbas Vieira de Oliveira, enfermeiro
da Coordenação de Saúde Mental,  representando o Sr.  Fabiano Geraldo Pimenta
Júnior,  secretário  Municipal  de  Saúde de Belo  Horizonte;  Arthur  Melo  e  Kummer,
professor adjunto do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da
UFMG; Júlio César Alves, assessor da Coordenadoria dos Direitos das Pessoas com
Deficiência  da  Secretaria  Municipal  Adjunta  de  Direitos  de  Cidadania;  e  Maurício
Moreira, presidente do Instituto Superação, que são convidados a tomar assento à
mesa.  O  presidente,  na  qualidade  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2015.
Duarte Bechir, presidente – Arnaldo Silva – Tito Torres.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

15/4/2015
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João  Alberto,  Antônio  Jorge,  Cristiano  Silveira  e  Isauro  Calais,  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 João Alberto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  ofício  do  deputado  Inácio  Franco  requerendo  a  juntada  de
documentos necessários à tramitação do Projeto de Lei nº 269/2015. Passa-se à 1ª
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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  277  e  380/2015  são  retirados  da  pauta  por  deliberação  da  comissão  a
requerimentos  dos  deputados  Antônio  Jorge e  Leonídio  Bouças,  respectivamente.
São convertidos em diligência às Secretarias de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais e de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 19/2015
(relator: deputado Leonídio Bouças) e às Secretarias de Estado de Fazenda e de
Estado de Esportes o Projeto de Lei nº 192/2015 (relator: deputado João Alberto).
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 401 e 421/2015, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
deputado João Alberto). Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui
pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei
nº 5/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças). Após discussão e votação, é aprovado
o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno,
do  Projeto  de  Lei  nº  141/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado
Leonídio Bouças). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 172/2015, no 1º turno, deixa de
ser  apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo  regimental  pelo
relator,  deputado  Leonídio  Bouças.  Registram-se  a  presença  do  deputado  Isauro
Calais e a saída do deputado Antônio Jorge. Após discussão e votação é aprovado o
parecer  que conclui  pela antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º
turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  313/2015  (relator:  deputado  Leonídio  Bouças).  Os
pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 354 e 453/2015, ambos no 1º turno, deixam
de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo
relator, deputado Leonídio Bouças. 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  em  que  se  solicita
pedido de informações, nos termos do parágrafo único do art.  301 do Regimento
Interno, aos autores dos Projetos de Lei nºs 592, 593, 595, 596, 600 e 603/2015, para
que  os  processos  sejam  instruídos  com  a  documentação  necessária  a  sua
tramitação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
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todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão – Isauro Calais.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 15/4/2015
Às  15h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fabiano

Tolentino,  Inácio  Franco,  Nozinho  e  Rogério  Correia,  membros  da  supracitada
comissão. Estão presentes também os deputados Bonifácio Mourão, Antônio Carlos
Arantes,  Alencar  da  Silveira  Jr.,  Carlos  Pimenta,  Gil  Pereira,  Arlen  Santiago,  Luiz
Humberto Carneiro, Wander Borges, Anselmo José Domingos, Fábio Avelar Oliveira,
Noraldino Júnior e Felipe Attiê. 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  a securitização agrícola. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs.  João
Ricardo Albanez, superintendente de Política e Economia Agrícola, representando o
Sr.  João  Cruz  Reis  Filho,  secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento;  Breno  Pereira  de  Mesquita,  diretor  financeiro  da  Federação  da
Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais,  representando  o  Sr.  Roberto  Simões,
presidente da federação; Guilherme Gonçalves Rabelo, assessor de Política Agrícola
e  Cooperativismo  da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de
Minas  Gerais,  representando o Sr.  Vilson Luiz  da Silva,  presidente  da  federação;
Marcílio de Sousa Magalhães, superintendente federal do Ministério da Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento  de  Minas  Gerais;  José  Wálter  do  Amaral,  gerente  de
Mercado Agroempresarial, representando o Sr. Reinaldo Kazufumi, superintendente
estadual do Banco do Brasil; Frederico Oliveira Guabiraba, gerente de Agronegócio
da Regional Norte de Belo Horizonte da Caixa Econômica, representando o Sr. José
Geraldo Sales, superintendente regional; Alysson Paolinelli, presidente executivo da
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Abramilho;  Roberval  Juarês  de  Andrade,  coordenador  técnico  estadual  de  crédito
rural da Emater-MG; Carlos Henrique Rezende Lacerda, presidente da Associação
dos Sindicatos Rurais do Oeste Mineiro – Asrom; José Marcos Soares de Souza,
presidente da Sociedade Mineira de Agricultura, que são convidados a tomar assento
à mesa. O presidente como um dos autores que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais e passa a palavra aos demais membros da comissão também
autores do requerimento. Em seguida,  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 1.145/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Antônio
Carlos Arantes e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada visita ao Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, juntamente com lideranças dos produtores
rurais para tratar da securitização e alongamento das dívidas advindas de créditos
agrícolas;

nº 1.147/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho e Antônio
Carlos  Arantes,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  ao  governador  do  Estado,
juntamente  com  lideranças  dos  produtores  rurais  de  Minas  Gerais  e  com  a
participação do secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para
tratar da securitização e alongamento das dívidas advindas de créditos agrícolas.

nº  1.148/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos
Arantes Nozinho, em que solicitam sejam enviadas cópias das notas taquigráficas da
7ª Reunião Ordinária desta comissão, que teve por finalidade discutir a securitização
agrícola  e  o  alongamento  das  dívidas  advindas  de  créditos  agrícolas,  à  Caixa
Econômica Federal,  ao Banco do Brasil, e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, para que tomem conhecimento e adotem as providências cabíveis.

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, 22 de abril de 2015.
Fabiano Tolentino, presidente – Emidinho Madeira – Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.248/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,
resultante do  desarquivamento do  Projeto de Lei  nº  5.262/2014,  autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Santana do Deserto o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 30/4/2015 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, é necessário ressaltar que proposição idêntica tramitou nesta Casa na

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,  os  principais  trechos  da
argumentação apresentada na ocasião:

“O Projeto de Lei nº 5.262/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a
doar  ao  Município  de  Santana  do  Deserto  imóvel  com  área  de  2.000m²,  situado
naquele município, registrado sob o nº 976 do Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Matias Barbosa.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado por meio de permuta com a
municipalidade, em 1974, para o funcionamento das Escolas Reunidas Governador
Juscelino Kubitschek.



289
____________________________________________________________________________

Para a transferência de domínio de bens públicos, ainda que para outro ente da
Federação,  é  necessário  observar  o  art.  18  da  Constituição  Mineira,  que  exige
avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para a alienação de imóveis.  O
dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação
e permuta, na forma da lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação
prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de
doação.

Ademais,  essa  norma  determina  a  subordinação  da  transferência  ao  interesse
público. Para atender a esse requisito,  o parágrafo único do art. 1º da proposição
prevê que o imóvel será utilizado para a construção de um centro de referência de
assistência social, o que irá beneficiar, especialmente, a população menos favorecida.

Ainda com o propósito de defender o interesse coletivo, o art. 2º prevê a reversão
do imóvel ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.”.

Por  fim,  registre-se  que  na  legislatura  passada  a  proposição  foi  baixada  em
diligência à Secretaria  de  Estado de Casa Civil  e  de Relações Institucionais,  que
enviou  a  Nota  Técnica  nº  901/2014,  solicitando a  retificação  do  texto  do  projeto,
passando a constar nele a área de 2.025m² e os seguintes dados: registro nº 677, fls.
80 e Livro nº 2-D.

Em  decorrência  disso,  da  mesma  forma  como  feito  na  legislatura  passada,
apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao caput
do  art.  1º  da  proposição,  procedendo  às  retificações  necessárias  à  correta
identificação do imóvel objeto da doação.

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

do Projeto de Lei nº 1.248/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santana do
Deserto o imóvel com área de 2.025m² (dois mil e vinte e cinco metros quadrados),
situado nesse município, registrado sob o nº 677, a fls. 80 do Livro n° 2-D, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Matias Barbosa.”.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – Cristiano Silveira – Antônio

Jorge.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.265/2015

Mesa da Assembleia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o projeto de lei sob comento dispõe sobre a
revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa
referente ao ano de 2015 e dá outras providências.

A matéria foi aprovada no 1º turno, na forma original, e vem agora a esta Mesa para
receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 195, combinado com o art. 79,
VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  projeto  veicula,  como  destacado  no  1º  turno,  a  revisão  geral  anual  dos

vencimentos e  proventos  dos  servidores da  Secretaria  da  Assembleia Legislativa,
autoriza a cessão de servidores do quadro da Polícia Civil do Estado à Assembleia,
instituindo-se a respectiva retribuição pecuniária, e, por fim, revoga a Lei nº 13.722,
de 20 de outubro de 2000.

Importante  esclarecer  que  o  percentual  utilizado  para  a  recomposição
remuneratória dos servidores refere-se ao período compreendido entre 1º de abril de
2014 e 30 de março de 2015, no patamar de 8,13% a vigorar, por conseguinte, a
partir de 1º de abril de 2015.

Contudo, a revisão geral proposta sobre vencimentos e proventos não se aplica aos
servidores aposentados cujos proventos tenham sido calculados sem paridade com a
remuneração  dos  servidores  ativos  e  sejam  reajustados  pelas  regras  do  Regime
Geral de Previdência Social – RGPS –, conforme o disposto na Lei Federal nº 10.887,
de 2004. Estão ainda fora do alcance da revisão dos proventos os servidores de que
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trata o art. 9° da Lei Complementar nº 100, de 2007, cujo cálculo e sistemática de
reajuste também se regem pelo mencionado regime previdenciário.

É importante ressaltar que a revisão geral proposta neste projeto está em perfeita
sintonia com o Direcionamento Estratégico Assembleia 2020, que tem a valorização
do  servidor  do  Legislativo,  fundamental  para  a  manutenção  da  qualidade  dos
trabalhos desenvolvidos pelo Parlamento mineiro, como uma de suas diretrizes.

Relativamente às demais questões tratadas na proposição, estas já tiveram os seus
aspectos formais, financeiros e orçamentários devidamente apreciados no parecer
desta  Mesa  para  o  1º  turno.  Como  não  houve  alterações  no  texto  apresentado
durante a sua tramitação, não há maiores questões a serem abordadas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.265/2015, no

2º turno, na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 5 de maio de 2015.
Adalclever Lopes, presidente – Lafayette de Andrada,  relator  – Hely Tarqüínio –

Braulio Braz – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2015

ATA
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 5/5/2015
Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  – Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  –
Correspondência:  Mensagem  nº  21/2015  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº
1.266/2015  e  solicitação  de  tramitação  em  regime  de  urgência  para  o  referido
projeto), do governador do Estado – Ofício nº 2/2015, do presidente do Tribunal de
Contas  –  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:
Projeto de Lei Complementar nº 34/2015 – Projetos de Lei nºs 1.267 a 1.300/2015 –
Requerimentos  nºs  580  a  621/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.132  a
1.156/2015 – Recurso nº 1/2015 – Comunicações: Comunicações das Comissões de
Prevenção e Combate às Drogas, de Saúde, de Cultura, de Assuntos Municipais e de
Segurança Pública e dos deputados Tito Torres e Leonídio Bouças – 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Designação de Comissões: Comissões
Especiais para  Emitir  Parecer  sobre  as  Indicações  nºs  10,  11,  12  e  13/2015  –
Comunicação  da  Presidência  –  Leitura  de  Comunicações  –  Despacho  de
Requerimentos:  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.133 a  1.156/2015;  deferimento –
Votação de Requerimentos: Requerimento nº 154/2015; requerimento do deputado
Durval  Ângelo;  aprovação  do  requerimento  do  deputado  Durval  Ângelo  –
Requerimento nº 251/2015; aprovação – Requerimento nº 287/2015; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 – Requerimento nº 288/2015; requerimento do deputado
Durval  Ângelo;  aprovação  do  requerimento  do  deputado  Durval  Ângelo  –
Requerimentos nºs 297, 300 e 316/2015; aprovação – Requerimento nº 318/2015;
requerimento do deputado Durval Ângelo; aprovação do requerimento do deputado
Durval  Ângelo  –  Requerimento  nº  319/2015;  requerimento  do  deputado  Durval
Ângelo; aprovação do requerimento do deputado Durval Ângelo – Requerimento nº
340/2015; aprovação – Requerimento nº 349/2015; requerimento do deputado Durval
Ângelo; aprovação do requerimento do deputado Durval Ângelo – Requerimento nº
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355/2015; aprovação – Requerimento nº 356/2015; requerimento do deputado Durval
Ângelo; aprovação do requerimento do deputado Durval Ângelo – Requerimentos nºs
358 e 359/2015;  aprovação – Requerimento nº  360/2015;  aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 – Requerimento nº 375/2015; aprovação – Discussão e Votação de
Indicações:  Votação, em turno único, da Indicação nº 3/2015; aprovação – Votação,
em turno único, da Indicação nº 5/2015; aprovação – 2ª Fase: Discussão e Votação
de Proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 260/2015; aprovação
na forma do Substitutivo  nº  1 – Discussão,  em turno único,  do Projeto  de Lei  nº
420/2015;  aprovação na forma do Substitutivo nº 1 – Discussão, em 1º turno,  do
Projeto  de  Lei  nº  1.265/2015;  encerramento  da  discussão;  discurso  do  deputado
Sargento Rodrigues; votação nominal do projeto; aprovação – Declarações de Voto –
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
Jorge – Antonio Lerin – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Bonifácio Mourão –
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 – Duarte Bechir  – Durval  Ângelo – Elismar
Prado  –  Emidinho  Madeira  –  Fabiano  Tolentino  –  Fábio  Avelar  Oliveira  –  Fábio
Cherem – Felipe Attiê – 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  Vítor  Xavier  –  Leandro  Genaro  –  Léo  Portela  –  Leonídio  Bouças  –  Luiz
Humberto Carneiro – Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac –
Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rosângela Reis – Sargento
Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Vanderlei
Miranda – Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h2min, a lista de comparecimento
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registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
o 2º-secretário, para proceder à leitura das atas das reuniões anteriores.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
– O deputado Paulo Lamac, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

– O deputado Dirceu Ribeiro, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 21/2015*

Belo Horizonte, 30 de abril de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  alienar  à
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG – o imóvel
que especifica.

Ressalto que o projeto,  ora formalizado,  permitirá  que a CODEMIG usufrua por
inteiro do imóvel em questão e permitirá a abertura de lastros garantidores suficientes
para  assegurar  de  forma  eficiente  operações  financeiras  que  lhe  deem
sustentabilidade a fim de operar o desenvolvimento econômico do Estado.

Por entender relevante, e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço
anexar justificativa elaborada pelo Diretor-Presidente da CODEMIG.

Por  fim, solicito  a essa Casa Legislativa,  nos termos do art.  69 da Constituição
Estadual, urgência na tramitação do referido projeto de lei.

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

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

Justificativa
11 de fevereiro de 2015
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CE.PRES.15/15
Exmo. Sr.
Dr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG
Capital
Senhor Secretário,
Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos a Vossa Excelência determinar

o desenvolvimento de estudos visando transferir a propriedade do terreno do Estado
de Minas Gerais, onde por delegação do Governo Estadual a CODEMIG construiu
com recursos próprios a Estação da Cultura Presidente Itamar Franco, abrigando as
sedes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Rede Minas e Rádio Inconfidência,
cuja transferência, após autorização legislativa e avaliações necessárias do imóvel,
poderá ocorrer através de aumento de capital desta Companhia, ou outra forma que o
Estado entenda mais apropriada.

Esclarecemos que foram elevados os dispêndios dessa empresa com a edificação
do prédio lá existente, cuja conclusão está prevista para o mês de junho próximo,
alcançando a cifra aproximada de R$256.000.000,00 (duzentos e cinquenta e seis
milhões de reais).

Concretizando  tal  disposição,  a  CODEMIG  poderá  usufruir  por  inteiro  do
mencionado imóvel,  abrindo-lhe lastros garantidores suficientes para assegurar-lhe
de forma eficiente  operações financeiras  que lhe  deem  sustentabilidade a  fim de
operar  o  desenvolvimento  econômico  do  Estado,  que  é  seu  objeto  social.
Ressaltamos  que  em todas  as  operações  financeiras  que  venham envolver  esse
imóvel doado ficará assegurado à CODEMIG e ao Estado de Minas Gerais o direito
de recompra.

Apresentamos a Vossa Excelência nossas manifestações de estima e apreço.
Atenciosamente,
Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, Diretor-Presidente da Companhia

de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG.
PROJETO DE LEI Nº 1.266/2015

Autoriza o Poder Executivo a alienar à Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais – Codemig – o imóvel que especifica.
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Art.  1°  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  alienar  à  Companhia  de
Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –  imóvel  com  área  de
14.000,00m² (quatorze mil metros quadrados), e respectiva benfeitoria, com área de
1.307,47m² (mil trezentos e sete vírgula quarenta e sete metros quadrados), situado
no  Município  de  Belo  Horizonte,  constituído  do  quarteirão  n°  36,  da  12ª  Seção
Urbana,  formado  pelas  Ruas  Uberaba,  Alvarenga  Peixoto,  Tenente  Brito  Melo  e
Gonçalves Dias, registrado sob o n° R-1-68956, no Livro 2, no Cartório do 7° Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Art.  2°  –  A alienação  de  que  trata  esta  lei  tem  por  objetivo  a  subscrição  e
integralização de aumento do capital social da Codemig por seu acionista majoritário,
o  Estado  de  Minas  Gerais,  mediante  a  emissão  de  novas  ações  ordinárias
nominativas no valor de R$171.890.588,33 (cento e setenta e um milhões oitocentos
e  noventa  mil  quinhentos  e  oitenta  e  oito  reais  e  trinta  e  três  centavos),
correspondente  ao  valor  da  avaliação do imóvel  a  que se  refere  o  art.  1°,  a  ser
realizada na forma da legislação vigente.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* – Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 2/2015
Do  Sr.  Sebastião  Helvecio,  presidente  do  Tribunal  de  Contas,  comunicando  a

abertura de vista aos ex-governadores do Estado Antonio Augusto Junho Anastasia e
Alberto Pinto Coelho Júnior dos autos relativos ao Balanço Geral do Estado referente
ao exercício de 2014, ficando suspenso o prazo constitucional para a emissão do
parecer prévio dessa corte sobre a matéria. (– Anexe-se à Mensagem nº 14/2015.)

OFÍCIOS
Do Sr. Antônio Carlos de Alvarenga Freitas, chefe de gabinete da Polícia Civil (2),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 8.958/2014, da Comissão de
Direitos Humanos, e 8.976/2014 da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,  procurador-geral  de  Justiça,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 4.966/2013, da Comissão de Administração
Pública.
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Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da
Presidenta  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
281/2015, da deputada Rosângela Reis e outras.

Da Sra. Eliscristina Pião, coordenadora-geral substituta de Convênios da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República (2), informando a celebração de
convênios entre esse órgão e as Secretarias de Defesa Social e de Trabalho. (– À
Comissão de Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  do
Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Emilio Álvarez Icaza L., secretário executivo da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.323/2014,
da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Fernando Capez, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, encaminhando cópias do Relatório Final e do Relatório Parcial da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída nessa Casa em 2014. (– À Comissão de Direitos
Humanos.)

Do Sr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, secretário de Planejamento, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 58/2015, dos deputados Noraldino Júnior e
Fred Costa.

Do  Sr.  João  Cruz  Reis  Filho,  secretário  de  Agricultura,  prestando  informações
relativas ao Requerimento nº 9.213/2014, da Comissão de Participação Popular.

Da  Sra.  Josely  Ramos  Pontes,  promotora  de  justiça  de  Defesa  da  Saúde  do
Ministério Público, prestando informações relativas ao Requerimento nº 390/2015, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Leonardo Duque Barbabela, coordenador do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 290/2015, da Comissão de Administração Pública.

Do  Sr.  Paulo  Guedes,  secretário  de  Desenvolvimento  e  Integração  do  Norte  e
Nordeste  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº
9.117/2014, da Comissão de Participação Popular.

Regina Maria Cioffi Batagini, presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas,
encaminhando  moção  de  apoio  aprovada  por  essa  Câmara  aos  trabalhadores
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atingidos pela Lei 100. (– Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2015.)
Do Sr. Sérgio Tadeu Borges, presidente da Associação do Comércio e Indústria de

Pouso  Alegre,  em que argui  a  ilegalidade  das  feiras  itinerantes  realizadas  nesse
município. (– À Comissão de Turismo.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições.
– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 34/2015
Institui a Região Metropolitana de Juiz de Fora – RMJF.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Região Metropolitana de Juiz de Fora, integrada pelos

municípios conurbados de sua microrregião.
Parágrafo  único  –  Os  distritos  que  se  emanciparem,  por  desmembramento  de

municípios pertencentes à Região Metropolitana de Juiz de Fora, também passam a
integrá-la.

Art. 2º – Visando o planejamento para implementar e sistematizar o progresso, a
organização e a execução de funções públicas e políticas de interesse comum, com a
instituição da Região Metropolitana de Juiz de Fora, poderão ser criados órgãos para
disciplinar e normatizar serviços que repercutam além do âmbito de cada município
membro e que provoquem impacto no desenvolvimento de toda a região.

Parágrafo único – Serão aplicados, na criação da Região Metropolitana de Juiz de
Fora, os conceitos estabelecidos na Constituição do Estado de Minas Gerais e em
leis complementares relativas à matéria.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Antônio Jorge
Justificação: Os Municípios de Juiz de Fora, Aracitaba, Belmiro Braga, Bias Fortes,

Bicas, Chácara, Chiador, Coronel Pacheco, Descoberto, Ewbank da Câmara, Goianá,
Guarará,  Lima Duarte, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria,
Oliveira Fortes, Paiva,  Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo
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de Minas,  Santa Bárbara do Monte Verde,  Santa Rita de Ibitipoca,  Santa Rita de
Jacutinga, Santana do Deserto,  Santos Dumont,  São João Nepomuceno,  Senador
Cortes e Simão Pereira constituem uma região próspera do Estado. Sua população,
segundo o censo 2010 feito IBGE, é de 730.264 habitantes e está distribuída nos 33
municípios. A região possui uma área total de 8.923,426km². Por serem interligados
entre si, os municípios já fazem por merecer a criação de uma política que promova a
integração  e  o  planejamento  das  diretrizes  de  crescimento  comum  e  de  forma
ordenada,  principalmente  quanto  à  localização  de  núcleos  habitacionais,  aos
programas  de  habitação,  à  adoção  de  políticas  setoriais  de  geração  de  renda  e
emprego, mediante a avaliação do potencial produtivo de cada município, de forma a
incentivar o desenvolvimento econômico, empresarial, industrial e agropecuário, com
a distribuição de forma equilibrada dos benefícios auferidos para toda a região, que
se destaca por sua unicidade em criar  e atingir metas para o progresso do nosso
estado.

Em virtude desse crescimento em ritmo acelerado, torna-se imperiosa a busca da
integração das decisões, que, tomadas de forma unilateral e isoladas, podem afetar
toda a região. Com a instituição da Região Metropolitana de Juiz de Fora, normatiza-
se a utilização racional dos espaços limítrofes de cada município, procurando-se a
interação sem conflitos e respeitando-se o bem comum, com cuidados na adequação
e na racionalização dos serviços públicos em toda a sua amplitude, bem como na
criação  de  políticas  compensatórias  que  harmonizem  o  crescimento  de  forma
equitativa e com benefícios aos municípios que a compõem.

O texto legal que se procura implantar prima pelo entendimento integrado das áreas
municipais de preservação e proteção ao meio ambiente, combatendo em parceria a
poluição, com a definição de diretrizes para o gerenciamento dos recursos naturais, a
conservação e a manutenção dos parques e santuários ecológicos, zelando pelos
recursos hídricos, garantindo a cooperação e a compensação aos municípios cujo
desenvolvimento  seja  afetado  por  medidas  de  proteção  dos  aquíferos,  criando  e
garantindo planos específicos de uso do solo que envolvam a área de mais de um
município, que passam a ser coordenados com participação dos municípios e dos
órgãos setoriais interessados.
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A região metropolitana que se propõe criar  trará benefícios a toda a população.
Serão  criadas  normas  de  controle  do  trânsito,  com  ênfase  na  melhoria  da
infraestrutura  das  vias  que  exerçam  a  função  de  ligação  intermunicipal  e  serão
prestados  serviços  que,  diretamente  ou  por  meio  de  integração  física  e  tarifária,
compreendam os deslocamentos dos usuários entre os municípios que compõem a
Região Metropolitana de Juiz de Fora.

Este  projeto  institui,  como já  ocorre  em  outras  duas  regiões  do  nosso  estado
(Ipatinga e Belo Horizonte), a Região Metropolitana de Juiz de Fora, na expectativa
de que, exercendo-se um poder normativo e regulamentar, sejam cumpridas de forma
coesa e participativa as diretrizes das políticas de desenvolvimento que venham a
agilizar  e  satisfazer  os  interesses  comuns  de  melhorar  a  qualidade  de  vida  da
população,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  sustentável,  equitativo  e
cooperativista dessa rica região de nosso estado.

Em vista do exposto, o deputado que este subscreve logra contar com o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto.

– 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 1.267/2015
Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Rio Doce os imóveis que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Ficam desafetados os bens públicos constituídos pelos seguintes imóveis,

de propriedade do Poder Executivo do Estado:
I  –  terreno de 2.100m² (dois  mil  e  cem metros  quadrados),  situado na Rua do

Patrimônio, na localidade denominada São José de Entre-Montes, na zona rural do
Município de Rio Doce, registrado sob o n° 36.534, a fls. 287 do Livro 3-R, no Cartório
de Registro de Imóveis de Ponte Nova;

II – terreno de 1.250m² (mil duzentos e cinquenta metros quadrados), situado na
localidade denominada São José de Entre-Montes, na zona rural do Município de Rio
Doce, registrado sob o n° 36.602, a fls. 4 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de
Imóveis de Ponte Nova.
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Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio Doce os
imóveis de que trata o art. 1º.

Parágrafo único – As áreas a que se refere o caput deste artigo têm por objetivo o
desenvolvimento  de  programas  de  interesse  social,  a  fim  de  diminuir  o  déficit
habitacional do município.

Art.  3º  –  Os  imóveis  objetos  da  doação  de  que  trata  esta  lei  reverterão  ao
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhes for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.
2º.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Durval Ângelo
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 Rio Doce os terrenos que especifica.

Com efeito,  trata-se de bem público de uso comum do povo, de propriedade do
Estado,  o qual  anteriormente  abrigava a Escola da Comunidade de São José de
Entre-Montes,  mas que agora,  em função da nucleação das escolas,  não mais  é
destinado para essa finalidade.

A importância da doação dos referidos bens ao Município de Rio Doce se deve ao
fato de que os terrenos apresentam as características ideias para o desenvolvimento
e a implantação de programa habitacional, com vistas a mitigar o déficit de habitação
que há no município. Ademais, tendo em conta as dimensões dos terrenos, muitas
casas populares poderão ser edificadas no local, pelo que se faz pertinente a doação
dos imóveis ao município.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  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 1.268/2015
Altera a Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para
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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 – O art. 5º-A da Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 5º-A – O espaço de recreação existente em área de lazer aberta ao público

disporá de meios de acesso, equipamentos e brinquedos adaptados para crianças
com deficiência ou com mobilidade reduzida.”.

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”.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Fábio Cherem
Justificação:  A inclusão social  das  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida passa pela criação de mecanismos capazes de adaptar os sistemas sociais
comuns, de modo que a pessoa com deficiência possa acompanhar e usufruir  da
rotina daquela que não possui deficiência.

A deficiência física nas crianças implica uma série de dificuldades e obstáculos.
Cabe ao governo, como representante da coletividade, diminuir, quando não eliminar,
essas barreiras para que a inclusão de tais crianças na sociedade se dê da forma
mais tranquila e natural.

Ademais, as limitações físicas de uma criança deficiente reduzem a sua capacidade
de desenvolver atividades em áreas sociais, como os parques e praças, fazendo com
que elas  fiquem restritas  ao espaço de seus domicílios, o que,  por  sua vez,  não
contribui para a melhoria de sua qualidade de vida.

Por essas razões, apresento este projeto de lei, que busca aumentar a inclusão
social  das  crianças  mineiras  com  deficiência,  propiciando-lhes  uma  segura  e
agradável  fruição das áreas de  lazer  abertas  ao  público,  como parques e  praças
estaduais.
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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, 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 1.269/2015
Altera os limites da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de

14 de junho de 2010.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica incluída na área descrita no art. 3º do Decreto nº 45.397, de 14 de

junho de 2010, que cria a Estação Ecológica de Arêdes, a área descrita no Anexo
desta lei, medindo 252,052ha (duzentos e cinquenta e dois vírgula zero cinquenta e
dois hectares).

Art. 2º – A descrição da área de que trata o art. 1º será definida em decreto.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Gilberto Abramo

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº .../...)

As medidas, confrontações e descrição topográfica da área de que trata o art. 1º
desta lei são as seguintes:

–  área com 252,052ha  e  perímetro  de  7154,00m;  a  descrição  desse  perímetro
inicia-se no ponto 01 de coordenadas geográficas (Datum GCS_ South_ American
_1969) 20°17'26''982 S e 43°53'35''542 W, daí segue para sudeste até o ponto 02 de
coordenadas 20°17'27''621 S e 43°53'34''222 W, para nordeste até o ponto 03 de
coordenadas  20°17'27''593 S e  43°53'33''705 W, para sudeste até  o ponto  04  de
coordenadas  20°17'28''397 S e  43°53'33''586 W, para sudeste até  o ponto  05  de
coordenadas  20°17'29''567 S e  43°53'31''218 W, para sudeste até  o ponto  06  de
coordenadas  20°17'30''449 S e  43°53'29''386 W, para sudeste até  o ponto  07  de
coordenadas  20°17'31''754 S e  43°53'26''721 W, para sudeste até  o ponto  08  de
coordenadas  20°17'31''974 S e  43°53'24''999 W, para sudeste até  o ponto  09  de
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coordenadas 20°17'32''750 S e 43°53'24''557 W, para sudoeste até o ponto 10 de
coordenadas  20°17'33''473 S e 43°53'21''641 W, para  sudeste até  o ponto  11  de
coordenadas  20°17'33''761  S  e  43°53'21''890  W,  para  sul  até  o  ponto  12  de
coordenadas  20°17'34''120 S e  43°53'20''832 W, para sudeste até  o ponto  13  de
coordenadas  20°17'34''900 S e  43°53'20''816 W, para sudeste até  o ponto  14  de
coordenadas  20°17'35''740 S e  43°53'18''752 W, para sudeste até  o ponto  15  de
coordenadas  20°17'35''944 S e  43°53'17''149 W, para sudeste até  o ponto  16  de
coordenadas  20°17'35''998 S e  43°53'16''591 W, para sudeste até  o ponto  17  de
coordenadas 20°17'36''992 S e 43°53'15''077 W, para nordeste até o ponto 18 de
coordenadas  20°17'37''340 S e  43°53'13''125 W, para sudeste até  o ponto  19  de
coordenadas  20°17'36''801 S e  43°53'12''189 W, para sudeste até  o ponto  20  de
coordenadas  20°17'37''653  S  e  43°53'11''445  W,  para  leste  até  o  ponto  21  de
coordenadas  20°17'37''749 S e  43°53'10''784 W, para sudeste até  o ponto  22  de
coordenadas  20°17'37''738 S e  43°53'09''388 W, para sudeste até  o ponto  23  de
coordenadas  20°17'38''353 S e  43°53'08''364 W, para sudeste até  o ponto  24  de
coordenadas  20°17'38''547 S e  43°53'06''848 W, para sudeste até  o ponto  25  de
coordenadas 20°17'38''885 S e 43°53'06''207 W, para nordeste até o ponto 26 de
coordenadas  20°17'38''931 S e  43°53'04''981 W, para sudeste até  o ponto  27  de
coordenadas  20°17'38''608 S e  43°53'04''347 W, para sudeste até  o ponto  28  de
coordenadas  20°17'39''602 S e  43°53'03''236 W, para sudeste até  o ponto  29  de
coordenadas  20°17'40''355 S e  43°53'02''866 W, para sudeste até  o ponto  30  de
coordenadas  20°17'41''042 S e  43°53'01''605 W, para sudeste até  o ponto  31  de
coordenadas  20°17'42''904 S e  43°52'59''386 W, para sudeste até  o ponto  32  de
coordenadas  20°17'44''086 S e  43°52'58''189 W, para sudeste até  o ponto  33  de
coordenadas 20°17'44''370 S e 43°52'57''356 W, para sudoeste até o ponto 34 de
coordenadas  20°17'44''753 S e  43°52'57''185 W, para sudeste até  o ponto  35  de
coordenadas  20°17'44''989 S e  43°52'57''706 W, para sudeste até  o ponto  36  de
coordenadas  20°17'45''422 S e  43°52'57''391 W, para sudeste até  o ponto  37  de
coordenadas  20°17'46''770  S  e  43°52'57''224  W,  para  sul  até  o  ponto  38  de
coordenadas 20°17'46''943 S e 43°52'55''997 W, para sudoeste até o ponto 39 de
coordenadas 20°17'48''045 S e 43°52'55''984 W, para sudoeste até o ponto 40 de
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coordenadas 20°17'48''384 S e 43°52'56''567 W, para sudoeste até o ponto 41 de
coordenadas  20°17'48''651 S e  43°52'56''630 W, para sudeste até  o ponto  42  de
coordenadas  20°17'48''975 S e  43°52'56''862 W, para sudeste até  o ponto  43  de
coordenadas 20°17'49''680 S e 43°52'56''384 W, para sudoeste até o ponto 44 de
coordenadas  20°17'50''400 S e  43°52'54''807 W, para sudeste até  o ponto  45  de
coordenadas  20°17'51''469 S e  43°52'55''197 W, para sudeste até  o ponto  46  de
coordenadas  20°17'52''062 S e  43°52'54''120 W, para sudeste até  o ponto  47  de
coordenadas 20°17'52''768 S e 43°52'53''196 W, para sudoeste até o ponto 48 de
coordenadas  20°17'53''117 S e  43°52'51''176 W, para sudeste  até  o ponto 49  de
coordenadas  20°17'54''064 S e  43°52'51''287 W, para sudeste até  o ponto  50  de
coordenadas  20°17'54''377 S e  43°52'50''321 W, para sudeste até  o ponto  51  de
coordenadas 20°17'55''866 S e 43°52'47''928 W, para sudoeste até o ponto 52 de
coordenadas 20°17'56''470 S e 43°52'45''711 W, para sudoeste até o ponto 53 de
coordenadas 20°17'58''385 S e 43°52'47''033 W, para sudoeste até o ponto 54 de
coordenadas 20°18'01''062 S e 43°52'49''603 W, para sudoeste até o ponto 55 de
coordenadas 20°18'03''739 S e 43°52'52''387 W, para sudoeste até o ponto 56 de
coordenadas 20°18'04''060 S e 43°52'56''670 W, para sudoeste até o ponto 57 de
coordenadas 20°18'06''095 S e 43°53'02''131 W, para sudoeste até o ponto 58 de
coordenadas 20°18'06''844 S e 43°53'06''521 W, para sudoeste até o ponto 59 de
coordenadas 20°18'10''271 S e 43°53'10''697 W, para sudoeste até o ponto 60 de
coordenadas 20°18'12''626 S e 43°53'19''049 W, para sudoeste até o ponto 61 de
coordenadas 20°18'14''446 S e 43°53'26''116 W, para sudoeste até o ponto 62 de
coordenadas 20°18'20''014 S e 43°53'29''542 W, para noroeste até o ponto 63 de
coordenadas 20°18'20''978 S e 43°53'34''253 W, para noroeste até o ponto 64 de
coordenadas 20°18'18''622 S e 43°53'42''498 W, para sudoeste até o ponto 65 de
coordenadas 20°18'18''837 S e 43°53'52''242 W, para noroeste até o ponto 66 de
coordenadas 20°18'17''659 S e 43°53'58''238 W, para noroeste até o ponto 67 de
coordenadas 20°18'16''481 S e 43°54'01''986 W, para noroeste até o ponto 68 de
coordenadas 20°18'14''768 S e 43°54'05''841 W, para noroeste até o ponto 69 de
coordenadas 20°18'12''305 S e 43°54'08''518 W, para nordeste até o ponto 70 de
coordenadas 20°18'08''022 S e 43°54'09''374 W, para nordeste até o ponto 71 de
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coordenadas 20°18'00''848 S e 43°54'07''447 W, para nordeste até o ponto 72 de
coordenadas 20°17'58''093 S e 43°54'06''914 W, para nordeste até o ponto 73 de
coordenadas 20°17'50''200 S e 43°54'03''706 W, para nordeste até o ponto 74 de
coordenadas 20°17'43''221 S e 43°53'59''062 W, para noroeste até o ponto 75 de
coordenadas  20°17'39''530  S  e  43°53'55''755  W,  para  leste  até  o  ponto  76  de
coordenadas  20°17'39''186  S  e  43°53'55''768  W,  para  norte  até  o  ponto  77  de
coordenadas 20°17'39''186 S e 43°53'45''506 W, para nordeste até o ponto 78 de
coordenadas  20°17'20''830 S e  43°53'45''507 W, para sudeste até  o ponto  79  de
coordenadas  20°17'18''802 S e  43°53'43''094 W, para sudeste até  o ponto  80  de
coordenadas  20°17'19''222 S e  43°53'42''696 W, para sudeste até  o ponto  81  de
coordenadas  20°17'21''892 S e  43°53'39''520 W, para sudeste até  o ponto  82  de
coordenadas  20°17'23''349 S e  43°53'37''453 W, para sudeste até  o ponto  83  de
coordenadas  20°17'24''554 S e  43°53'36''659 W, para sudeste até  o ponto  84  de
coordenadas 20°17'25''107 S e 43°53'35''699 W, para sudeste até atingir o ponto 01
de coordenadas 20°17'26''982 S e 43°53'35''542 W ponto inicial desta descrição.

Justificação:  Esta  proposição  visa  acrescentar  à  Estação  Ecológica  de  Arêdes,
criada pelo Decreto nº 45.397, de 2010, área substancial, constituída de mais de 250
hectares, representando assim maior proteção à biodiversidade e proporcionando a
necessária tutela estatal ao meio ambiente, prevista no nosso ordenamento jurídico.

–  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 1.270/2015
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 as guardas municipais, que compõem os quadros no âmbito
do Estado, para aquisição de veículo, nas condições que estabelece.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de



307
____________________________________________________________________________

Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –  aos
integrantes das carreiras que compõem as guardas municipais, no âmbito do Estado,
para aquisição de veículo.

Art.  2° – Os guardas municipais a que se referem esta lei  deverão exercer sua
atividade no âmbito do Estado.

Art.  3º  –  A Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  baixará  os  atos  que  se  fizerem
necessários ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Léo Portela
Justificação: Este projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a conceder isenção

de impostos aos guardas municipais que atuam no Estado. A classe vem arduamente
lutando pela segurança pública, reforçando a já existente força estadual, com seu
excelente trabalho.

É, portanto, de se ressaltar a importância de ajudar a classe a ter possibilidade de
aquisição de veículo, para lazer e trabalho. Nesse sentido, com a aprovação desta
proposição, não só atenderíamos ao interesse dos guardas municipais como também
poderíamos proporcionar-lhes um pouco mais de dignidade.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.
–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.271/2015

Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica acrescentado à Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, o seguinte

art. 12-B:
“Art.12-B – Os emolumentos e a respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária fixados

nas  tabelas  constantes  no  Anexo  desta  lei  e  demais  despesas,  devidos  pela
apresentação e distribuição a protesto de títulos e documentos de dívida, serão pagos
pelos interessados nos seguintes momentos:

I – na elisão do protesto pelo pagamento, aceite ou devolução;
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II – no pedido de desistência do protesto;
III – no pedido de cancelamento do registro do protesto;
IV  –  na  recepção  da  determinação  judicial  definitiva  de  sustação,  com  a

consequente retirada do título, ou de cancelamento do protesto.
§ 1º – Os valores cobrados dos interessados serão os previstos nas tabelas em

vigor na data da prática do ato pelo tabelião.
§ 2º – Onde houver Ofício de Registro de Distribuição, os valores dos emolumentos,

da Taxa de Fiscalização Judiciária e demais despesas devidos pela distribuição do
título ou documento de dívida e seu cancelamento serão cobrados em conformidade
com o caput deste artigo pelo tabelião de protesto e repassados ao respectivo Oficial
de Registro de Distribuição.

§ 3º – Para os demais atos solicitados ao Tabelionato de Protesto, será observado o
disposto no §1º do art. 2º desta lei.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias contados da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Roberto Andrade
Justificação: A medida proposta neste projeto de lei tem por finalidade ampliar o

acesso ao serviço de protestos, desonerando o credor privado da necessidade de
antecipação  do  pagamento  de  custas  cartorárias  como  condição  para  buscar  a
recuperação de seu crédito junto ao devedor.

A  Lei  Federal  nº  9.492,  de  1997  –  Lei  de  Protestos  –  já  determina  que  o
responsável legal pelo pagamento das custas cartorárias pelo serviço do protesto é o
devedor.  No  Estado,  porém,  exige-se  que  esses  valores  sejam  antecipados  pelo
credor privado. Assim, o credor (que já perdeu seu crédito porque seu devedor não
cumpriu  a  obrigação)  ainda  é  penalizado  com  mais  um  custo:  a  antecipação  do
pagamento das custas cartorárias.

O modelo proposto do deferimento do pagamento das custas já foi adotado para
credores públicos (órgãos públicos federais, estaduais e municipais) em todo o Brasil,
inclusive  no  nosso  estado,  apresentando  resultados  extremamente  positivos  na
recuperação de seus créditos, por meio do protesto de certidões da dívida externa.



309
____________________________________________________________________________

Igual  tratamento  deve  ser  dado  ao  credor  privado,  ampliando  seu  acesso  aos
serviços de protesto. A medida desonera o custo final da cobrança, viabilizando maior
adesão ao serviço de protesto, que é uma forma de cobrança mais rápida e eficaz,
facilitando  crédito  e  fomentando  toda  a  economia.  Também  reflete  no  Judiciário,
mostrando-se forma extremamente eficaz de desjudicialização de conflitos creditícios.

A medida de diferimento das custas cartorárias para o setor privado, vem sendo
adotada  em  diversos  estados,  como São  Paulo,  Rio  de  Janeiro,  Distrito  Federal,
Amazonas, etc. No Estado de São Paulo, por exemplo, essa medida já foi adotada há
14 anos.

Minas Gerais, como o terceiro estado brasileiro de maior PIB, não pode se omitir
quanto à adoção de medida tão importante para sua economia, que amplia o acesso
de seus cidadãos ao serviço do protesto, fomenta a economia, barateia o crédito,
gera arrecadação de taxa judiciária e auxilia na desobstrução do Judiciário.

–  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 1.272/2015
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 ensinos fundamental
e médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – O art.  2º da Lei  nº  15.476,  de 12 de abril  de 2005,  fica acrescido do

seguinte inciso IX :
“Art. 2º – (...)
IX – educação para as águas.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
João Alberto
Justificação:  Esta  proposição  pretende  alterar  a  Lei  nº  15.476,  de  2005,  que

determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas
de ensinos fundamental e médio, incluindo no rol do art. 2º a disciplina “educação
para as águas”.
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A compreensão  da  importância  das  questões  da  água  entre  as  crianças  e  os
adolescentes  é,  sem  dúvida,  o  mecanismo  mais  eficiente  para  aumentar  a
conscientização sobre os recursos hídricos e a necessidade de sua preservação.

Com  relação  à  competência  para  legislar  sobre  a  matéria,  registre-se  que  as
normas  que  dispõem  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.

A Lei  Federal nº 9.394, de 1996,  que define as diretrizes e bases da educação
nacional estabelece, em seu art. 26, que os currículos dos ensinos fundamental e
médio devem ter, além de uma base nacional comum, uma parte diversificada que
atenda  às  características  regionais  e  locais  da  sociedade.  Disso  resulta  a
possibilidade  de  haver  legislação  suplementar  por  parte  dos  estados  federados,
respeitadas as imposições da norma geral.

O Supremo Tribunal Federal – STF –, em sede de medida cautelar na Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 1.991-1/DF, já se manifestou no sentido de reconhecer a
competência  do  estado  federado  para  regulamentar  normas  sobre  conteúdos
curriculares em face da capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da
Constituição Federal.

Vale ressaltar que o art. 15 da LDB prevê que os sistemas de ensino assegurarão
às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos
graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas
as normas gerais de direito financeiro público. A autonomia das unidades escolares é
preconizada como um dos maiores objetivos da LDB, que busca implementar uma
política educacional coerente com a demanda e os direitos de alunos e professores.

Esta proposição preserva a autonomia pedagógica das escolas na medida em que
propõe a inclusão, no currículo escolar, de conteúdo referente à educação para as
águas, 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 um determinado conteúdo em disciplina
já existente mostra-se mais adequada à orientação dada pela LDB.

Em vista do exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.
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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 1.273/2015
Dispõe sobre o acesso das pessoas com deficiência visual à lista de medicamentos

genéricos nas farmácias e nas drogarias localizadas no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As farmácias e drogarias localizadas no Estado disporão de, no mínimo,

um computador com programa adaptado para que pessoas com deficiência visual
tenham  acesso  à  lista  de  medicamentos  genéricos  disponibilizada  pela  Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

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,  multa  de  200
Ufemgs (duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

III – no caso de reincidência, a multa prevista no inciso II será aplicada em dobro.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Fábio Cherem
Justificação: Esta proposição tem o intuito de cuidar  da segurança e da proteção

das  pessoas  com  deficiência  visual,  enquadrando-se,  assim,  como  matéria  de
competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, nos
termos em que dispõe o art. 23, II, da Constituição Federal.

Visa também este projeto à proteção do consumidor com deficiência visual e, como
tal,  inscreve-se  na  competência  concorrente  da  União,  dos  estados  e  do  Distrito
Federal,  conforme previsto no art.  24, VIII  e XIV, da Carta de 1988. Visa ainda a
ampliar  o  acesso  dos  cidadãos  mineiros  com  deficiência  visual  à  lista  de
medicamentos  genéricos  disponível  em  farmácias  e  drogarias  do  Estado,
constituindo, assim, uma importante ferramenta para garantir maior inclusão social
dos deficientes visuais.
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Em 1999, os medicamentos genéricos foram efetivamente introduzidos no Brasil,
através da Lei nº 9.787, de 1999, autorizando-se a comercialização de medicamentos
com patentes caducadas por qualquer laboratório, em embalagem padronizada com
uma tarja  amarela  e  um “G”,  de  genérico,  e  os  seguintes  dizeres:  “Medicamento
Genérico – Lei nº 9.787/99”, além do nome do princípio ativo.

Esses medicamentos têm preços em média 35% menores que os originais, porque
os fabricantes de genéricos, ao produzirem medicamentos após terminado o período
de proteção de patente dos originais, não precisam investir em pesquisas e refazer os
estudos  clínicos  que  dão  cobertura  aos  efeitos  colaterais,  eliminando  os  custos
inerentes à investigação e àdescoberta de medicamentos, visto que esses estudos já
foram realizados para a aprovação do medicamento pela indústria que primeiramente
obteve a patente.

Daí, a importância da divulgação da lista de medicamentos genéricos em meio que
permita o acesso a deficientes visuais, o que constitui enorme avanço no sentido de
possibilitar  a  autonomia  necessária  ao  deficiente  visual  para  a  aquisição  de
medicamentos mais baratos, de forma segura e eficiente, além de colaborar para o
resgate da cidadania das pessoas com deficiência visual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.274/2015
Dá a denominação de Rodovia José Rosângelo de Oliveira ao trecho da Rodovia

MG-135 que liga o Município de Bias Fortes ao Município de Antônio Carlos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominada Rodovia José Rosângelo de Oliveira o trecho da Rodovia

MG-135, que liga o Município de Bias Fortes ao Município de Antônio Carlos.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Braulio Braz
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Justificação: José Rosângelo de Oliveira, mais conhecido como Leleza, nascido em
26/7/1956 em Bias Fortes, era de família simples, filho de um caminhoneiro e também
comerciante, o Sr. José Ovídio de Oliveira, e uma dona de casa, a Sra Maria José
Barra de Oliveira. Leleza possuía sete irmãos.

Formado em ciências contábeis e bacharel em direito, sua vida profissional iniciou-
se  em  abril  de  1977,  como  contador.  Com  o  passar  dos  anos  e  devido  a  sua
competência  e  dinamismo,  tornou-se  diretor  contábil  do  Grupo  CJF.  Leleza  foi
também professor no Colégio São José, onde ministrava aulas para o curso Técnico
de Contabilidade.

Em 1979 casou-se com a Sra. Leia Amélia Botelho de Oliveira, com quem teve um
filho, Daniel Botelho de Oliveira.

Sua família sempre participou da política local. Seu pai foi prefeito da cidade de
Bias  Fortes  na  década  de  setenta,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  de  sua
vocação política, a qual teve início em 1982, quando se candidatou a vereador pelo
PDS. Foi eleito com 198 votos, sendo o 3º vereador mais votado. Em janeiro de 1983
assumiu a Câmara de Vereadores, a partir daí, sua atividade política não mais parou.
Exerceu o mandato até 1988,  quando se candidatou pela primeira vez a prefeito,
também pelo PDS.

Desde então o Município de Bias Fortes passou por uma nova fase, vivenciando um
processo de grande desenvolvimento.

Seu  mandato  foi  marcado  por  grandes  feitos,  entre  os  quais  se  destacam  a
construção de escolas, postos de saúde nas comunidades, instalação dos sistemas
DDD e DDI de telefonia na região, através de um convênio com a antiga Telemig,
promovendo  a  instalação  dos  primeiros  telefones  públicos,  além  de  telefones
residenciais.

Deve-se a esse grande bias-fortense a criação do torneio leiteiro, uma festa típica
da cidade, realizada anualmente no mês de setembro, desde 1989. Outra obra que
merece destaque foi o projeto de iluminação rural que beneficiou muitos produtores,
em 1991.

Em 1996 candidatou-se novamente a prefeito de Bias Fortes, sendo vice Manoel
Rodrigues de Oliveira. Mais uma vez foi escolhido pela maioria, agora pelo PRP, com
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1.542  votos.  Nesse  governo  teve  como  prioridade  a  saúde  e  a  educação,  não
deixando de lado, claro, os demais setores. Tinha como lema de trabalho fazer ”uma
bias cada vez mais forte”.

Sua vida foi dedicada ao povo, sem distinção de raça, credo ou cor, procurando
sempre  conciliar  o  seu  trabalho  no  Grupo  CJF,  de  onde  nunca  saiu,  com  seus
compromissos políticos.

Em 5/9/2002, em um acidente de carro, morreu José Rosângelo de Oliveira, que,
até os dias de hoje, deixa saudades.

Por todos os seus feitos e trajetória, a homenagem que lhe está sendo prestada é
oportuna e meritória.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas à 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 1.275/2015
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Silêncio e Virtude nº 259, com sede no

Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Silêncio e Virtude nº

259, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: A  Loja  Maçônica  Silêncio  e  Virtude  nº  259  é  uma  entidade  da

sociedade civil sem fins lucrativos jurisdicionada à Grande Loja Maçônica de Minas
Gerais,  que  se  destina  a  propagar  os  postulados  da  maçonaria  universal  e  a
promover o aperfeiçoamento moral,  intelectual  e social  da humanidade e de seus
membros em particular.

Pelo importante trabalho desenvolvido por essa entidade em sua região, conto com
o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto.

–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 1.276/2015
Declara  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  do  Bairro  Bonsucesso  –

ACBB –, com sede no Município de Caeté.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Bonsucesso – ACBB –, com sede no Município de Caeté.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação:  A  Associação  Comunitária  do  Bairro  Bonsucesso,  fundada  em

28/9/1986, é entidade filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos, cujo objetivo se
resume em  promover  o  trabalho  consciente  em  prol  do  desenvolvimento  cultural,
social, religioso e urbano do Bairro Bonsucesso.

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

Isto posto, espera com o título de utilidade pública firmar parcerias com órgãos do
Estado, para as finalidades propostas.

–  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 1.277/2015
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa e Comunitária dos Amigos do

Bairro Bonfim – Arca Bonfim –, 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 Recreativa e Comunitária

dos  Amigos  do  Bairro  Bonfim  –  Arca  Bonfim  –,  com  sede  no Município  de  Belo
Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: A Associação Recreativa e Comunitária dos Amigos do Bairro Bonfim,

fundada em 27 de setembro de 2011, é uma entidade filantrópica, beneficente e sem
fins lucrativos. Um dos seus objetivos é defender os interesses dos moradores do
Bairro Bonfim e adjacências..

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são
remunerados pelo exercício de suas funções. Desde a 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 as finalidades propostas.

–  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 1.278/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Arebeldia  Cultural,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Arebeldia Cultural, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: A instituição realiza um trabalho de cunho cultural e educativo, levando

diversas  manifestações  artísticas  a  todas  as  camadas  sociais,  especialmente  as
menos  favorecidas.  Realiza  eventos  de  mobilização,  palestras,  apresentações
musicais, teatrais, dança e artes em unidades de medidas socioeducativas e outros
espaços. Portanto, faz-se necessário que receba o título de utilidade pública. Com
isso  será  possível  a  expansão  dos  seus  trabalhos  culturais,  esportivos  e  de
assistência e serviço social nas comunidades e no seu entorno.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.279/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  e  Amigos  de  Bom

Sucesso – Amabs –, com sede no Município de Bom Sucesso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

de Bom Sucesso – Amabs –, com sede no Município de Bom Sucesso.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Fábio Cherem
Justificação:  A Associação  dos  Moradores  e  Amigos  de  Bom  Sucesso  é  uma

associação  civil  sem  fins  lucrativos,  que  vem  prestando  serviços  de  manifesta
importância  à  população  de  Bom  Sucesso.  Atualmente,  a  entidade  desenvolve
serviços voltados para a defesa e a garantia de direitos socioassistenciais.

A associação tem por finalidade atender, de forma continuada, famílias e indivíduos
em situação de vulnerabilidade ou risco social  e  pessoal,  por meio de atividades,
programas, projetos e benefícios de proteção social básica ou especial, de modo a
exercer um serviço humano e cidadão de suma relevância para o desenvolvimento do
município.

Além  da  promoção  de  programas  e  atividades  de  desenvolvimento  social,  a
associação  promove  a  cidadania,  através  do  enfrentamento  das  desigualdades
sociais  e  da  formação e  capacitação de lideranças,  visando  o  fortalecimento  dos
movimentos sociais e das organizações de usuários.

Entre as  atividades executadas pela associação,  há o empréstimo e doação de
materiais  de  convalescença,  tais  como:  cadeiras  de  rodas,  cadeiras  de  banho,
andadores,  muletas  e  outros,  proporcionando  assessoramento  aos  indivíduos
necessitados.

Desse modo, em prol da manutenção e aprimoramento dos trabalhos realizados
pela  associação,  a  declaração  de  utilidade  pública  mostra-se  uma  conquista
importante  a  ser  alcançada,  pois  poderá  facilitar  e  expandir  os  acessos  para
promoção de seus projetos e finalidades.
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A associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de utilidade
pública, uma vez que está em funcionamento há mais de um ano. Seus cargos de
sua direção não são remunerados e seus diretores são pessoas idôneas, conforme
atestado apresentado,  motivo pelo  qual  contamos com a colaboração dos  nobres
pares desta Casa para a aprovação do 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 1.280/2015
Declara  de  utilidade pública  o  Conselho  da  Comunidade na Execução  Penal  –

CCEP –, com sede no Município de Unaí.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  da  Comunidade  na

Execução Penal – CCEP –, com sede no Município de Unaí.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: O Conselho da Comunidade na Execução Penal é uma entidade sem

fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado, que tem por finalidade colaborar
com a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Unaí e órgãos encarregados e
responsáveis  pelos  serviços  penitenciários,  sem contudo interferir  ou  substituir  as
funções  do  Estado.  Propõe-se  a  visitar  regularmente  os  estabelecimentos  penais
existentes na comarca; entrevistar presos; apresentar relatórios mensais ao Juízo de
Execuções  da  Comarca  e  ao  Conselho  Penitenciário;  diligenciar  na  obtenção  de
recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado; dar
assistência  ao  reeducando  e  sua  família;  estimular  a  readaptação  social  dos
sentenciados;  promover  cursos  de  alfabetização,  educação  integrada,  ensino
supletivo  e  buscar  a  integração  do  Poder  Judiciário  e  do  Ministério  Público  das
comarcas que não possuem estabelecimentos penais.

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

Insta pontuar  que o conselho encontra-se em pleno e regular funcionamento há
mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade,
que realizam atividades voluntárias e não são remuneradas.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei  n° 12.972, de
1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.281/2015
Declara de utilidade pública a Liga de Futebol Socity e Esportes Especializados de

Governador Valadares e Região, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Liga de Futebol Socity e Esportes

Especializados  de  Governador  Valadares  e  Região,  com  sede  no  Município  de
Governador Valadares.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Antônio Jorge
Justificação:  O projeto  de  lei  em epigrafe tem por  objetivo  declarar  de utilidade

pública a Liga de Futebol Socity e Esportes Especializados de Governador Valadares
e Região, com sede no Município de Governador Valadares desde 2012.

A instituição supracitada é uma organização civil, sem fins lucrativos e com duração
por tempo indeterminado. Entre outros objetivos, tem como finalidade:  estimular e
difundir  o  esporte  através  da  realização  de  campeonatos,  torneios  e  demais
competições  de  futsal,  futebol  soçaite,  voleibol,  basquetebol,  tênis,  handebol  e
demais esportes especializados, com a participação de clubes e associações afiliadas
ou não.

Considerando a  missão e  os  objetivos  dessa  instituição,  solicito  o  obséquio  do
apoio dos meus nobres pares para a sua aprovação.
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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 1.282/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  da

Comunidade de Vila Marques, com sede no Município de Inhapim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares da Comunidade de Vila Marques, com sede no Município de Inhapim.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões, 5 de maio de 2015.
Adalclever Lopes
Justificação:  A Associação  dos  Agricultores  Familiares  da  Comunidade  de  Vila

Marques  tem  como  essência  o  trabalho  filantrópico,  assistencial,  promocional,
recreativo  e  educacional,  sempre  visando  um  desenvolvimento  sustentável  e
adequado.  Por  essas  razões  e  pelo  relevante  serviço  prestado à  comunidade do
Município de Inhapim, este projeto de lei tem como objetivo declarar sua indubitável
utilidade pública.

– 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 1.283/2015
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Combate ao Câncer Pedro

Correa – Abracce Pedro Correa –, com sede no Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira de Combate ao

Câncer  Pedro  Correa  –  Abracce  Pedro  Correa  –,  com  sede  no  Município  de
Contagem.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Rosângela Reis
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Justificação: A  Associação  Brasileira  de  Combate  ao  Câncer  Pedro  Correa  –
Abracce Pedro Correa –  é uma entidade da sociedade civil,  de direito privado, de
caráter beneficente, sem fins lucrativos, com sede no Município de Contagem. Tem
por  finalidade  desenvolver  e  apoiar  ações  para  prevenção  e  combate  ao  câncer,
através de oferta de gêneros alimentícios aos pacientes e familiares e de remédios,
exames de urgência, dieta alimentar, suplementos e outros tratamentos necessários
aos  pacientes.  A  documentação  apresentada  atende  aos  requisitos  legais.  Pelo
importante  trabalho  desenvolvido  por  essa  entidade em  sua  região,  conto  com o
apoio dos nobres colegas na aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.284/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados, com sede no Município de Rio Piracicaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados, com sede no Município de Rio Piracicaba.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Tito Torres
Justificação:  A Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  é  uma

entidade civil, sem fins lucrativos, em pleno e regular funcionamento há mais de sete
anos,  desde  18/2/2008.  Com  sede  em  Rio  Piracicaba,  vem  cumprindo  suas
finalidades  estatutárias  e  sociais  no  que  concerne  às  atividades  assistenciais,
beneficentes e filantrópicas.

Os  membros  da  diretoria  da  entidade  são  pessoas  idôneas,  que  não  recebem
nenhuma remuneração pelo exercício específico de suas funções. A associação não
distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores,
sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas apuradas ao atendimento
beneficente e gratuito de suas finalidades.
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Constituída com a finalidade de exercer suas atividades visando a aplicação da
metodologia  apaqueana,  através  de  atendimentos  de  assistência  social,  de  forma
gratuita,  continuada  e  planejada,  para  implementação  dos  doze  elementos
fundamentais, objetivando: assistência à família, à educação, à saúde, ao bem-estar,
à profissionalização, à reintegração social, às pesquisas psicossociais e à recreação.

Diante  do  exposto,  e  tendo  em  vista  que  a  entidade  atende  plenamente  aos
requisitos legais, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.285/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados – Apac –, com sede no Município de Passos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados – Apac –, com sede no Município de Passos.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Cássio Soares
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –,

com sede no Município de Passos, é uma organização não governamental, sem fins
lucrativos,  fundada  em  30/11/1999,  desenvolve  importante  trabalho  assistencial  e
filantrópico,  cumprindo  suas  finalidades  estatutárias  de  prestar  assistência  aos
assistidos  que  são  condenados  a  pena  privativa  de  liberdade  e  de  promover  a
reintegração  social  dos  indivíduos,  auxiliando  a  estabelecer  a  segurança  da
sociedade. A documentação apresentada confirma que a sua diretoria é constituída
por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento
regular, atendendo, dessa forma, os requisitos legais. Por sua importância, contamos
com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de



323
____________________________________________________________________________

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

PROJETO DE LEI Nº 1.286/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.140/2013)

Dispõe  sobre  a  reserva  de  espaço  destinado  à  veiculação  de  informações
relacionadas a pessoas desaparecidas nos sítios eletrônicos oficiais do governo do
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a reserva de espaço destinado à veiculação de fotos, nomes

e  outras  informações  referentes  a  pessoas  desaparecidas  nos  sítios  eletrônicos
oficiais da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Estado.

Art.  2º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias
contados a partir da data de sua publicação, especificando o órgão competente para
o recebimento de informações sobre desaparecidos, bem como os critérios para sua
veiculação.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  colaborar  com  as  ações

desenvolvidas  pelas  autoridades  competentes  visando  à  localização  de  pessoas
desaparecidas, instituindo espaço para a divulgação de fotos nos sítios oficiais do
nosso Estado.

Foi  noticiado  em  jornal  de  grande  circulação  no  Estado  o  alto  índice  de
desaparecimento  de  pessoas.  Segundo  estimativas  da  Polícia  Civil,  quase  4  mil
pessoas desaparecem por ano no Estado. É um problema que se agrava a cada dia,
exigindo de toda a sociedade medidas urgentes.

Pelas razões apresentadas, submeto este projeto à apreciação de meus nobres
pares, aguardando a sua aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 144/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.287/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.381/2012)

Dispõe sobre  a  criação  do Sistema Estadual  de  Divulgação de  Adolescentes  e
Crianças Desaparecidos no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica criado o Sistema Estadual de Divulgação de Adolescentes e Crianças

Desaparecidos no Estado de Minas Gerais.
Art.  2º – O governo do Estado,  através da Secretaria  de Defesa Social,  deverá

transmitir as informações sobre o desaparecimento, após certificar-se da veracidade
da ocorrência, às polícias de fronteira do Estado, bem como publicá-las no portal
institucional do governo do Estado.

Parágrafo único – Nos painéis eletrônicos deverão constar nome e inscrição do
desaparecido, fotografia ou retrato falado do desaparecido, indicação de contato com
a autoridade policial, números de telefone e endereços eletrônicos aptos a receber
informações sobre desaparecidos e outras informações relevantes para identificação
e recuperação do menor, a critério da autoridade policial.

Art.  3º  –  A investigação  do  desaparecimento  de  crianças  e  adolescentes  será
realizada  imediatamente  após  notificação  aos  órgãos  competentes,  que  deverão
comunicar  o  fato  aos  portos,  aeroportos,  Polícia  Rodoviária  e  companhias  de
transporte  interestaduais  e  internacionais,  fornecendo-lhes  todos  os  dados
necessários à identificação do desaparecido.

Art.  4º  –  Devem  ser  enviadas  pelas  delegacias  aos  conselhos  tutelares,  de
imediato, as fotos e identificação das crianças e adolescentes desaparecidos, uma
vez que a maioria dos pais primeiro procura esses conselhos.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação:  A  Constituição  Federal  (1988)  e  o  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente – ECA – estabelecem e garantem a proteção integral da criança e do
adolescente, por isto este projeto de lei  deve ser aprovado, uma vez que prevê o
atendimento eficaz e as devidas providências para proteger crianças e adolescentes
desaparecidos.
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O art. 208 do Livro II, Título VI, Capítulo VII do ECA (Lei Federal nº 8.069, de 2005)
trata das ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e
ao adolescente, quando não há oferecimento desses direitos ou quando o mesmo é
feito de forma irregular por serviços e atendimentos preconizados pela lei.

É de suma importância a divulgação imediata e da forma mais ampla possível da
identidade e de fotos das crianças desaparecidas, pois,  de acordo com pesquisas
disponibilizadas nos meios de comunicação, a morte ou violências, como a sexual,
acontecem nas primeiras horas de desaparecimento de crianças e adolescentes.

Apesar  da  aprovação  da  Lei  Federal  nº  11.259,  de  2005,  que  determina  a
investigação  imediata  do  desaparecimento  de  crianças  e  adolescentes  após  a
notificação  aos  órgãos  competentes  como  delegacias  de  polícia,  delegacias
especializadas, varas de infância e juventude e conselhos tutelares, a localização de
um desaparecido ainda apresenta diversas falhas.

Não temos um sistema de alerta como o American’s Missing: Broadcast Emergency
Response, conhecido como Amber Alert (National Center of  Missing and Exploited
Children, 2004),  criado em 1997. O Amber é o resultado de um trabalho conjunto
entre  sociedade civil,  meios  de  comunicação e  agências  governamentais  para  os
casos  de desaparecimento  infantojuvenil.  Originou-se após  o  desaparecimento  da
menina  Amber  Hagerman,  de  9  anos,  na  cidade  de  Arlington,  Texas,  quando  foi
subtraída e brutalmente assassinada. A comunidade chocada procurou tornar mais
ágil a comunicação por meio da divulgação de fotos de crianças desaparecidas em
todos os meios de comunicação. Mas, assim como na Redesap, alguns critérios são
levados em conta para que o Alerta Amber seja acionado, ou seja, a subtração deve
ter sido confirmada, a criança deve estar correndo risco de ferimento ou de morte e
deve haver  a existência de evidências ou pistas para auxiliar  na busca. Todos os
meios  de  comunicação  e  de  transporte  divulgam  o  desaparecimento  e  assim  a
sociedade pode contribuir ativamente com a polícia na busca e no fornecimento de
informações  importantes.
No Brasil não temos um sistema de alerta dessa amplitude. A Lei Federal nº 11.259,
de 2005, parece que só está no papel, apesar de ser um tipo de alerta geral. Na rede
de  atendimento  psicossocial  ainda  não  existe  um  trabalho  conjugado  entre  as
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delegacias,  conselhos  tutelares,  abrigos,  organizações  governamentais  e  não
governamentais. Ou seja, quando crianças e adolescentes são encontrados nas ruas
e encaminhadas aos abrigos, eles podem permanecer lá por tempo indeterminado,
uma vez que, ainda, as instituições não possuem uma rotina de comunicação nesses
casos. Por mais que os investigadores da delegacia especializada na investigação de
desaparecimento de pessoas façam uma busca nos IMLs ou hospitais para checar se
deu entrada algum corpo ou pessoa com as características do desaparecido, isso
ainda é muito pouco.

Os  profissionais  que  trabalham  em  instituições  que  cuidam  de  crianças  e
adolescentes em situação de abrigamento, com ou sem deficiência, precisam saber
da importância  de  informar  a  polícia  e  abrir  um BO de  desaparecimento  se  isso
acontecer.

Outra dica é entrar em contato com os conselhos tutelares, pois muitas vezes é lá
que os pais ou familiares buscam ajuda antes de chegarem à polícia. Alguns casos
foram  resolvidos  por  intermédio  dos  conselheiros  tutelares  que  encontraram  os
desaparecidos.

Conforme o exposto, é nítido o beneficio que esta lei trará para a nossa sociedade,
sendo assim peço o apoio dos nobres deputados para a imediata aprovação deste
projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 144/2015 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.288/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.837/2012)

Institui o alerta emergencial para recuperação rápida de crianças e adolescentes
desaparecidos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o alerta emergencial no âmbito do Estado.
Parágrafo único – O alerta a que se refere o caput deste artigo tem como objetivo

acelerar o procedimento de recuperação de crianças e adolescentes desaparecidos,
através de emissoras de radiodifusão e sítios da internet.
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Art.  2º –  As emissoras de rádio e televisão e os sítios de órgãos do Estado na
internet deverão veicular, nos termos desta lei, alertas com o nome e a imagem de
crianças ou adolescentes desaparecidos.

Art. 3° – O alerta atenderá às seguintes condições:
I – o acordo e consentimento dos pais;
II – a confirmação do rapto da criança, excluindo-se a possibilidade de fuga;
III – o real perigo para a integridade física ou a vida da vítima;
IV – as informações e elementos que permitam localizar a criança ou seu raptor;
V – a vítima ser menor de idade.
Art. 4º – Os sítios do governo do Estado na internet deverão veicular as seguintes

informações sobre a criança ou adolescente desaparecido:
I – nome;
II – fotografia ou retrato falado;
III – indicação para contato com a autoridade policial responsável;
IV – números de telefones e endereços eletrônicos aptos a receber informações;
V – demais informações relevantes para sua identificação e recuperação.
Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados a partir da data de sua publicação.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: Esta proposição tem o objetivo de divulgar o mais rápido possível um

alerta sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes, via televisão, rádio e
sítios da internet.

As primeiras 24 horas após o desaparecimento são decisivas para a localização,
uma  vez  que  o  sequestrador  pode  se  afastar  do  local  do  rapto.  Assim,  faz-se
necessário  que  a  população  do  Estado  fique  em  alerta  à  procura  da  criança ou
adolescente.

O alerta emergencial tem a mesma função do alerta Amber, utilizado nos Estados
Unidos após o desaparecimento e morte de uma menina de 9 anos.

No Brasil,  não há dados  concretos  sobre  o  número  de desaparecidos,  mas de



328
____________________________________________________________________________

acordo  com  o  Ministério  da  Justiça,  estima-se  que  de  10%  a  15%  das  40  mil
ocorrências registradas ficam sem solução ou demoram tempo demais para serem
resolvidas.

A dor e a aflição dos parentes do desaparecido não podem ser desprezadas. Deste
modo, conto com o apoio dos meus nobres colegas para a aprovação deste projeto
de suma importância para o nosso estado.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 144/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.289/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.706/2011)

Torna obrigatória a realização de oximetria de pulso em todos os recém-nascidos
atendidos nas maternidades da rede hospitalar do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A oximetria de pulso deverá integrar o rol de exames obrigatórios a serem

realizados nos recém-nascidos atendidos nas maternidades da rede hospitalar  do
Estado.

Art.  2º  – O exame a que se refere esta  lei  deverá ser  realizado nos membros
superiores e inferiores dos recém-nascidos, ainda no berçário, após as primeiras vinte
e quatro horas de vida da criança e antes da alta hospitalar.

Art. 3º – As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  Segundo a Organização Mundial  de Saúde,  de cada cem crianças

nascidas  vivas,  pelo  menos  uma  apresenta  problemas  no  coração,  sendo  a
cardiopatia  congênita  uma das  maiores  causas  de  mortalidade  infantil  durante  o
primeiro ano de vida.

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.
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É comum que recém-nascidos recebam alta e precisem retornar ao hospital após
curto espaço de tempo devido a problemas, muitas vezes graves, que poderiam ter
sido  detectados e investigados antes da  alta  pós-parto,  por meio da oximetria  de
pulso.

O referido exame é rápido – dura de 3 a 5 minutos – e indolor. Consiste em medir
os níveis de oxigênio no sangue através de sensor enrolado à volta da mão direita e
posteriormente à volta do pé do bebê,  devendo ser realizado em recém-nascidos
assintomáticos  após  24  horas  de  vida,  antes  da  alta  hospitalar,  para  detectar  a
presença de cardiopatia  congênita grave. Sendo detectada alteração na oximetria,
com detecção de oxigênio abaixo de 95%, a investigação de problema cardiológico é
então aprofundada.

São  inúmeras  as  pesquisas realizadas  por  renomadas  instituições médicas que
apontam para os benefícios dessa prática nos bebês; no entanto, o exame de rotina é
realizado somente no âmbito das UTIs neonatais, não sendo feito nos berçários com
bebês em condições clínicas normais.

É certo que o teste não detecta todas as doenças cardíacas. Os pais e cuidadores
devem também ser informados de que a oximetria de pulso isoladamente pode não
detectar todos os casos de cardiopatia congênita crítica, de modo que um resultado
de teste negativo não exclui a possibilidade de doença cardíaca.

Vale  lembrar  que,  durante  o  pré-natal,  o  ecocardiograma  fetal,  que  pode  ser
realizado entre a 18ª e 24ª semana de gestação, já é capaz também de indicar algum
problema no coração do bebê. No entanto, considerando que o ecocardiograma fetal
nem sempre faz parte dos exames solicitados pelo médico durante o pré-natal,  a
oximetria  de  pulso,  que  tem  muito  baixo  custo,  poderá  salvar  vidas  ao  implicar
investigação cardiológica mais profunda nas crianças.

Na certeza de tratar-se de uma ferramenta importante para salvar vidas, espero
contar com o apoio dos meus nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

–  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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PROJETO DE LEI Nº 1.290/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.599/2011)

Proíbe a fabricação, a comercialização, a importação e a utilização da serpentina
metálica ou outros produtos similares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam proibidos a fabricação, o comércio, a importação e a utilização da

serpentina metálica ou produtos similares.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Um artefato usado em comemorações, mas ainda desconhecido pela

Cemig,  transformou  o  pré-carnaval  de  Bandeira  do  Sul  em  uma  tragédia.  As
serpentinas metálicas atingiram o cabeamento da rede e provocaram o acidente.

O objetivo precípuo deste projeto é coibir o uso desse material como forma de evitar
novos acidentes em festas carnavalescas.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen
Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 849/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.291/2015
Altera a Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de

utilidade pública e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, o

seguinte § 2º:
“Art. 1º – (…)
§ 2º – A declaração de utilidade pública será feita por ato do Poder Executivo de

ofício  ou  mediante  solicitação  de  Deputado  Estadual,  nos  termos  de  decreto
regulamentar.”.

Art. 2º – O inciso IV do art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 1º – (…)
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IV – seus dirigentes são pessoas idôneas e não se enquadram nos critérios  de
inelegibilidade estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de
1990.”.

Art. 3º – O § 1º do art. 3º da Lei nº 12.972, de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 3º – (…)
§ 1º – A representação a que se refere este artigo deverá ser formulada ao Poder

Executivo, salvo se referir-se a entidade cujo título declaratório de utilidade pública
houver sido instituído por lei, segundo a legislação vigente à data da declaração, caso
em que a representação será formulada ao Poder Legislativo.”.

Art. 4º – Fica acrescentado à Lei nº 12.972, de 1998, o seguinte art. 3º-A:
“Art. 3º-A – A entidade declarada de utilidade pública fica obrigada a apresentar,

anualmente, relatório circunstanciado dos serviços prestados à coletividade, na forma
de regulamento.”.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor no prazo de seis meses contados a partir da data de
sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Antônio Jorge
Justificação: A declaração de utilidade pública é disciplinada pela Lei nº 12.972, de

27 de julho de 1998. Segundo tal diploma normativo, as associações e fundações
constituídas  no  Estado  com  o  fim  exclusivo  de  servir  desinteressadamente  à
coletividade podem ser declaradas de utilidade pública mediante a comprovação de
que adquiriram personalidade jurídica, estão em funcionamento há mais de um ano,
os  cargos  de  sua  direção  não  são  remunerados  e  seus  diretores  são  pessoas
idôneas.

Tem sido prática em nosso estado a concessão do título declaratório de utilidade
pública mediante lei, uma vez atendidos os requisitos legais. Já no plano federal, a
concessão do título de utilidade pública é  feita  por ato do Poder  Executivo,  mais
precisamente por ato do Ministro de Estado da Justiça. De fato, a Lei nº 91, de 28 de
agosto  de  1935,  estabelece  que  a  declaração  de  utilidade  pública  será  feita  em
decreto  do  Poder  Executivo,  mediante  requerimento  processado  no  Ministério  da
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Justiça ou, em casos excepcionais, ex-officio. A seu turno, o Decreto nº 3.415, de 19
de abril de 2000, estabelece a delegação de competência ao Ministro de Estado da
Justiça, vedada a subdelegação,  para decidir  e praticar os atos de declaração de
utilidade  pública  de  sociedades  civis,  associações  e  fundações,  inclusive  os  de
cassação dos títulos concedidos, na forma da mencionada Lei nº 91, de 1935.

Parece-nos mais adequada a sistemática adotada na esfera federal. Com efeito, em
matéria de declaração de utilidade pública, há que distinguir dois momentos distintos.
O  primeiro,  relativo  à  definição,  no  plano  da  generalidade  e  da  abstração,  dos
requisitos a serem observados para a concessão do título declaratório de utilidade
pública. Tal momento deve dar-se no âmbito do Poder Legislativo, no exercício de sua
prerrogativa  legiferante.  Já o  segundo momento,  relativo  à concessão mesma do
título declaratório, há de ocorrer no âmbito do Poder Executivo, que, tendo em vista
os supostos de  concretude e especificidade de cada situação fática,  procederá à
verificação do atendimento dos requisitos legais para a concessão do título.

Assim,  o  projeto  ora  apresentado  objetiva  adotar  essa  sistemática  no  Estado,
mediante  a  alteração  da  lei  regente  da  matéria  (Lei  nº  12.972,  de  1998),  nela
acrescentando dispositivo que deixa expresso que a declaração de utilidade pública
será feita mediante ato do Executivo, de ofício ou mediante solicitação de deputado
estadual, nos termos de decreto regulamentar, que explicitará de que modo se dará
seu processamento.

Importa ressaltar que a alteração proposta torna mais adequada a disciplina jurídica
e a prática da declaração de utilidade pública, conferindo mais racionalidade no trato
da matéria, uma vez que o processamento dos pedidos de declaração de utilidade
pública passaria a ocorrer no âmbito do Executivo, e não mais no Legislativo, nos
termos de regulamento. Subsistiria o papel central dos parlamentares no processo de
declaração  de  utilidade  pública,  tanto  no  plano  legiferante,  enquanto  agentes
reguladores da matéria, responsáveis, portanto, pela definição das balizas jurídicas
que a norteiam, como no plano da aplicação prática dessa normatização, enquanto
agentes legitimados a desencadear o procedimento declaratório no âmbito do Poder
Executivo.

Ademais, julgamos pertinente acrescentar ao requisito que exige idoneidade dos
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dirigentes das associações e fundações, prevista no inciso IV do art.  1º da Lei  nº
12.972, de 1998, a necessidade de que estes não se enquadrem nos critérios de
inelegibilidade estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de
1990.

Como o título de utilidade pública é considerado uma aliança entre o poder público
e entidades privadas para a execução de serviços de interesse da comunidade, nada
mais adequado que seus dirigentes não se enquadrem nos critérios estabelecidos
pela  Lei  Complementar  Federal  nº  64,  de  1990,  alterada pela  Lei  Complementar
Federal nº 135, de 2010, popularmente conhecida como Lei da Ficha Limpa, com a
finalidade  de proteger  a  probidade  administrativa  e  a  moralidade no exercício  do
mandato. Assim, pretendemos estender condicionamentos impostos pela legislação
eleitoral àqueles que dirigem essas entidades parceiras do Estado.

Ainda, com a finalidade de dar maior transparência ao trabalho desenvolvido pelas
organizações  declaradas  de  utilidade  pública,  acrescentamos  a  necessidade  de
apresentação  de  relatório  circunstanciado  dos  serviços  prestados  à  coletividade,
anualmente, na forma de regulamento.

Por fim, para que o poder público possa regulamentar e proceder às necessárias
adequações em seus quadros para a execução da norma proposta, estabelecemos o
prazo de seis meses para sua entrada em vigor.

À vista das considerações expendidas,  contamos com o apoio de nossos pares
para a aprovação da 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 1.292/2015
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras providências.
Art. 1° – Fica acrescentado à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte

art. 8°-C:
“Art. 8°-C – Fica isento do imposto o fornecimento de energia elétrica ao imóvel

residencial habitado por pessoa com deficiência, nos termos e condições previstos
em regulamento.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação:  Ao  promover  a isenção do ICMS sobre  o  fornecimento  de  energia

elétrica ao imóvel residencial habitado por pessoa com deficiência, esta proposição
tem por escopo propiciar a melhoria contínua das condições de vida dessas pessoas,
reconhecendo-lhes o direito à proteção social, amplamente preconizado na legislação
pátria e em tratados multilaterais.

A aprovação da matéria  garantirá  importante  redução no custo  final  da  energia
elétrica a inúmeras famílias com pessoas com deficiência entre seus membros, já que
frequentemente tratamentos, procedimentos médicos ou terapêuticos requerem o uso
continuado de equipamentos elétricos.

Por tais razões, conclamo os 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 1.293/2015

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Cultural – Adesc –,
com sede no Município de Passos.

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

Cultural – Adesc –, com sede no Município de Passos.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Cássio Soares
Justificação:  A  Associação  de  Desenvolvimento  Cultural  –  Adesc  –  é  uma

organização  não  governamental,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  4/8/2009.
Desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico, cumprindo suas finalidades
estatutárias  de  estimular  a  prática  cultural,  proporcionando  aos  seus  assistidos
também a realização de atividades de cunho esportivo, recreativo e social.

A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas
idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento  regular,
atendendo,  dessa  forma,  os  requisitos  legais  para  a  declaração  de  sua  utilidade
pública.
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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 1.294/2015
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Turvolândia  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 Turvolândia o

imóvel  com  área  de  1.071,90m²  (mil  e  setenta  e  um  vírgula  noventa  metros
quadrados), situado na Rua Camilo Gonçalves, Vila do Retiro, naquele município, e
registrado sob o nº 6.889, a fls. 189 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis
do Município de São Gonçalo do Sapucaí.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput deste artigo sediará parte das
secretarias da administração pública municipal, bem como de outros órgãos públicos
a ela conveniados.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O projeto de lei  que ora apresentamos tem por objetivo autorizar a

doação, por parte do Poder Executivo, do imóvel com área de 1.071, 90m² situado na
Rua Camilo Gonçalves, Vila do Retiro, no Município de Turvolândia.

O referido imóvel abriga parte dos serviços administrativos prestados pela prefeitura
à  população  daquele  município  há  mais  de  50  anos.  Por  essa razão,  o  governo
municipal  vem  efetuando  diversos  investimentos  que  concorrem  para  sua
manutenção e preservação.

Todavia, pelo fato de o imóvel não integrar oficialmente o patrimônio do município,
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este  não  tem  conseguido  proceder  à  captação  de  recursos  por  intermédio  de
convênio,  tanto  junto  ao  governo  do  estado,  quanto  com  a  União,  com  vistas  à
conservação do imóvel.

Ademais, não consta dos programas estruturadores do governo do estado nenhum
plano de investimento para o imóvel, que justifique qualquer objeção com relação à
sua doação.

Nesse sentido, solicito dos meus nobres pares o necessário apoio para 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 1.295/2015
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  promover  a  estadualização  das  Centrais  de

Abastecimento de Minas Gerais S.A. – Ceasa-MG.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  estadualizar  as  Centrais  de

Abastecimento de Minas Gerais S.A. – Ceasa-MG.
Art.  2º  –  A  estadualização  de  que  trata  esta  lei  será  efetivada  mediante

entendimento entre o governo de Minas e o governo federal, na forma da lei.
Art. 3º – As despesas decorrentes da estadualização correrão por conta de dotação

orçamentária própria.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Nozinho
Justificação:  A  presente  proposição  de  lei  tem  por  objetivo  reestadualizar  a

administração  das  Centrais  de  Abastecimento  de  Minas  Gerais  –  Ceasa-MG,
transferido à administração federal desde o ano 2000.

A Ceasa foi criada pela Lei Estadual nº 5.577, de 20 de outubro de 1970, e iniciou
sua operação no ano de 1974, como uma sociedade de economia mista vinculada ao
Estado.  A Ceasa-MG foi administrada pelo  governo de Minas até o ano de 2000,
quando  foi  transferida  para  a  União,  que  assumiu  100% das  ações  do  governo
estadual, através de uma operação de crédito autorizada pela Lei nº 12.422, de 27 de
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dezembro de 1996, regulamentada pelo Decreto nº 40.963, de 22 de março de 2000.
Atualmente, é uma empresa de economia mista do governo federal, sob a supervisão
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa.

Apesar  da  administração  da  Ceasa-MG estar  sob  responsabilidade  do  governo
federal, cabe ao Estado o domínio e a posse do Mercado Livre do Produtor – MLP –,
bem como a coordenação e o controle da política de abastecimento, desenvolvida
pelo órgão, por força da Lei nº 12.422, de 1996.

Considerando  que  a  Ceasa-MG  é  um  entreposto  de  abastecimento  de  grande
importância para o Estado e beneficia um enorme número de produtores rurais, que
se  utilizam  do  local  para  desenvolverem  sua  atividade  negocial,  o  retorno  da
administração do órgão para o governo do Estado estaria em perfeita consonância
com as melhores práticas de gestão pública, evitando sobreposições administrativas
e de políticas públicas.

A reestatização da Ceasa-MG atenderia a uma antiga reivindicação dos produtores
que frequentam e comercializam seus produtos na empresa, resgatando o foco do
empreendimento  para  fortalecer  a  política  de  abastecimento  no  Estado,  sem
prejudicar o produtor usuário do espaço.

Pela importância e mérito  da proposição,  espero poder  contar com o apoio dos
nobres colegas deputados na 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 1.296/2015
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos da Rota 262, 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 Amigos da Rota 262,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
João Vítor Xavier
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Justificação:  A Associação dos Amigos da Rota 262  é uma sociedade sem fins
lucrativos, fundada em 8/6/2013, que tem como finalidades precípuas ações voltadas
para a educação, saúde, cultura, lazer, esporte e meio ambiente.

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.297/2015
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Rio Piracicaba, com sede

no Município de Rio Piracicaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Amigos  do  Rio

Piracicaba, com sede no Município de Rio Piracicaba.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
João Vítor Xavier
Justificação: A Associação dos Amigos do Rio Piracicaba é uma sociedade sem fins

lucrativos, fundada em 25/12/2010, que tem como finalidades precípuas ações que
preservem  a  qualidade  e  a  quantidade  das  águas  dos  córregos  e  rios  da  Bacia
Hidrográfica do Rio Piracicaba,  além da prestação de serviços na implantação de
Etes e Etas.

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

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

–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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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 1.298/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Remanescentes

Quilombolas e Moradores da Comunidade de Esperança, com sede no Município de
Belo Oriente.

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

Remanescentes Quilombolas e Moradores da Comunidade de Esperança, com sede
no Município de Belo Oriente.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Durval Ângelo
Justificação:  Tendo  em  vista  os  relevantes  serviços  prestados  pela  Associação

Comunitária  de  Remanescentes  Quilombolas  e  Moradores  da  Comunidade  de
Esperança 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.

Ademais,  cabe informar  que a  referida  associação já  teve  sua utilidade pública
declarada anteriormente, nos termos da Lei nº 16.104, de 2006. Todavia, houve a
alteração  da  razão  social  da  entidade,  tendo  sido  inserida  a  expressão  “de
Remanescentes Quilombolas” à denominação anterior, o que justifica a apresentação
deste novo projeto.

Diante  do  importante  trabalho  que  realiza,  a  instituição  por  certo  terá
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto.

– 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 1.299/2015
Declara de utilidade pública a Associação Ação Ajude a Ajudar – AAA –, com sede

no Município de Coronel Fabriciano.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Ação Ajude a Ajudar –

AAA –, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Ação Ajude a Ajudar – AAA – é entidade civil de direito

privado, de fins não econômicos, que presta serviços de assessoramento na defesa e
garantia de direitos das políticas públicas de assistência social, educacional, cultural,
desportiva, ambiental, artística, de lazer, de saúde, do consumidor e do estudo e da
pesquisa. A Associação Ação Ajude a Ajudar, para atingir seus objetivos estatutários,
através  de  parcerias  e  convênios,  promove  publicações  técnicas,  intercâmbios  e
eventos  em  todas  as  áreas  de  atuação,  utilizando-se  de  palestras  e  mobilização
social para garantir aos participantes de todas as faixas etárias melhoria de vida e
bem-estar, visando à promoção da vida individual e coletiva dos assistidos e de suas
famílias.

A documentação apresentada atende aos requisitos legais, e pela importância da
proposição contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.300/2015
Dispõe sobre a concessão de descontos no Imposto sobre Propriedade de Veículos

Automotores – IPVA – para os condutores responsáveis no trânsito,  no âmbito do
Estado, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Aos condutores e proprietários, pessoa física, de veículos automotores,

que sejam responsáveis no trânsito e que não apresentem infrações recentes em
seus prontuários, no âmbito do Estado de Minas Gerais, serão concedidos descontos
no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

§ 1º – Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código
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de Trânsito Brasileiro,  de legislação complementar  ou  de resoluções do Conselho
Nacional de Trânsito – Contran.

§ 2º – O benefício previsto neste artigo também se aplica ao condutor arrendatário
em contrato  de  leasing,  hipótese em que o  desconto  será  concedido  no imposto
incidente sobre a propriedade do veículo objeto do contrato.

§  3º  –  Não  fará  jus  ao  benefício  o  condutor,  em  relação  ao  veículo  de  sua
propriedade, na hipótese de registro de infração de trânsito cometida por terceiro na
condução desse veículo nos períodos referidos nos incisos do  caput deste artigo,
salvo no caso de furto ou roubo averbado no órgão competente.

§ 4º – O desconto estabelecido nesta lei fica condicionado aos pagamentos do IPVA
nos prazos de vencimentos estipulados.

Art.  2º  –  Os descontos  no  pagamento  anual  do  Imposto  sobre  Propriedade de
Veículos Automotores – IPVA – de que trata o art. 1º serão aplicados na forma da
regulamentação pelo Poder Executivo.

Art. 3º – O desconto para pagamento à vista e o parcelamento do pagamento do
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – continuam inalterados.

Art. 4º – As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta
das dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 2015.
Antônio Jorge
Justificação: Minas Gerais apresenta a maior malha rodoviária do país e igualmente

o maior número de municípios. Transitam regularmente nas rodovias mineiras, bem
como nas  ruas  e  avenidas  de  seus  municípios,  um dos maiores  contingentes  de
veículos do país. Também o número de acidentes é um dos maiores do território
brasileiro, com um número significativo de vítimas, muitas vezes fatais, o que acarreta
um trabalho árduo do Samu e dos serviços hospitalares de urgência e emergência.

Não obstante,  Minas  Gerais,  como todo o Brasil,  sofre com o  volume de carga
tributária. O Brasil, que já é conhecido internacionalmente como um dos países com
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maiores  cargas  tributárias,  deve  necessariamente  caminhar  no  sentido  de  sua
redução, em prol de seu cidadão. Minas Gerais pode e deve contribuir  no avanço
desse processo por meio de concessão de descontos no IPVA de seu cidadão, pois
toda  medida  que  culmine  em  redução  das  taxas  de  acidentes  ensejará,
consequentemente, a redução de vítimas.

Assim, este projeto de lei propõe o incentivo às práticas de direção responsável, por
meio de compensação financeira ao bom motorista através da redução de sua carga
tributária  do IPVA, o que certamente contribuirá para a redução dos acidentes de
trânsito.

Os impactos na redução dos acidentes de trânsito poderão incidir diretamente na
diminuição das ações de atendimento do Samu e também dos serviços hospitalares
de urgência e emergência, o que, por conseguinte, representará economia para os
cofres públicos.

Pelo exposto, peço o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.
–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 487/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  580/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 18ª Companhia
de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/4/2015,
em Poços de Caldas, que resultou na apreensão de 600 pedras de crack 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  581/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/4/2015, em Betim, que resultou na
apreensão  de  armas  de  fogo,  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.
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Nº  582/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  21/4/2015,  em  Divinópolis,  que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, carregadores de pistola, quantia
em dinheiro e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  583/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 60ª Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 20/4/2015,  em Nova Serrana,  que
resultou na apreensão de drogas,  objetos de valor  de procedência duvidosa e na
prisão de três pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº  584/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 17/4/2015, em Patrocínio, que resultou
na  apreensão  de  drogas  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  585/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2ª Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  20/4/2015,  em  Juiz  de  Fora,  que
resultou na apreensão de drogas e na prisão de duas pessoas; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  586/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 9ª Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/4/2015, em Santos Dumont, que
resultou na apreensão de armas de fogo; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
pelo relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº  587/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  18/4/2015,  em  Juiz  de  Fora,  que
resultou na apreensão de um adolescente, armas de fogo, dois coletes balísticos com
logomarca da PM e um blusão do Exército; 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  588/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado pedido de providências para que, nos estudos da proposta de
nova  divisão  do  Estado  respeitando  especificidades  regionais,  seja  garantida  a
criação de um território que inclua a região do Médio Rio Piracicaba, considerando as
peculiaridades dessa região. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  589/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado pedido de providências para agilizar a indicação de membro
para integrar a comissão de intervenção do Hospital Santa Casa de Lagoa Santa.

Nº  590/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Saúde pedido  de  providências  para  realizar  processo seletivo  para
admissão de profissionais de saúde no Samu da macrorregião Norte de Minas.

Nº  591/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador  do Estado pedido de providências  para  a suplementação de recursos
orçamentários para o Fundo Estadual de Cultura.

Nº  592/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Cultura pedido de providências para a realização de estudos com vistas
à  ampliação  do  teto  de  renúncia  fiscal  do  ICMS  da  Lei  Estadual  de  Incentivo  à
Cultura.

Nº  593/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  revogar  o
Decreto n° 46.649, de 20/11/2014, no que tange a retirada de autonomia financeira do
Ipsemg.

Nº  594/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria de Fazenda pedido de providências com vistas à ampliação do teto da
renúncia fiscal do ICMS da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Nº 595/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar,  à  Corregedoria  da  Polícia  Militar,  e  às
Secretarias de Direitos Humanos, de Participação Social e Cidadania, de Educação e
de Defesa Social pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 6º
Reunião Ordinária dessa comissão e de vídeo entregue por estudantes na referida
reunião,  para  que  sejam  apuradas  denúncias  de  abuso  de  poder  durante
manifestação ocorrida em memória do estudante Edson Luiz, assassinado durante o
período de ditadura militar.

Nº 596/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Educação e ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
de Minas Gerais  pedido de providências  para a reforma do telhado do prédio do
Instituto Estadual de Educação, que corre risco de desabamento. (– À Comissão de
Cultura.)

Nº  597/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia Militar  pedido  de  providências  para a
implementação do Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, com sede em Itaúna,
em substituição à 5ª Companhia Independente.

Nº  598/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para
que seja realizada a limpeza da bacia de contenção nos Bairros Olaria e Tirol.

Nº  599/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30/4/2015, em Ladainha, que resultou
na apreensão de arma de fogo, munição, quantia em dinheiro, drogas, celulares e na
prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade. (– Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 600/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Saúde pedido de informações sobre as obras do Hospital Regional de
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Juiz de Fora quanto a etapas de conclusão da obra, orçamento necessário por etapa,
participação dos governos federal e estadual no custeio e outras que menciona. (– À
Mesa da Assembleia.)

Nº 601/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Piero Locatelli , jornalista, e com o jornal Brasil de Fato
pela realização e publicação da matéria intitulada "Profissão que mais mata fica ainda
mais perigosa", que relata a situação dos trabalhadores rodoviários.

Nº 602/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Piero Paulo Henrique Lobato, jornalista, e com o jornal
Estado  de  Minas pela  realização  e  pela  publicação  das  matérias  intituladas
"Mensageiros  do  asfalto"  e "Carga pesada no bolso',  que relatam a  situação dos
caminhoneiros. (– Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  603/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  lotados  no  9º
Departamento de Polícia Civil  de Uberlândia, na 3ª Delegacia Regional de Polícia
Civil de Ituiutaba, no 5º Departamento de Polícia Civil de Uberaba e na 1ª Delegacia
Regional de Polícia Civil de Uberaba, pelo exemplar desempenho nas investigações
iniciadas em julho de 2014, que resultaram na prisão de uma quadrilha responsável
por desvio de cargas em rodovias do Triângulo Mineiro. (– À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 604/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  João  Monlevade  pelo  aniversário  desse
município.

Nº 605/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Resende  Costa  pelo  aniversário  desse
município.

Nº 606/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Formiga pelo aniversário desse município.

Nº 607/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Juatuba pelo aniversário desse município. (–
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº  608/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao comandante-geral  da Polícia Militar  pedido de informações sobre
como são realizados os atendimentos policiais  às  ocorrências  de furto qualificado
mediante rompimento de obstáculos. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 609/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Francisco Santiago, promotor de justiça, e à equipe
de policiais civis que atuou no caso do Bando da Degola, que culminou no julgamento
e na condenação dos acusados.

Nº  610/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, à Presidência e à Corregedoria do
Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a  instauração  de  processo
administrativo disciplinar contra o Sr. Omar Gilson de Moura Luz, juiz de direito da
Vara Criminal da Comarca de Viçosa, pela referência desrespeitosa aos trabalhos do
Poder Legislativo e aos deputados estaduais que estiveram presentes em audiência
pública realizada em 13/4/2015, em Viçosa, com a finalidade de debater a violência
na região.

Nº  611/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  ao
Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências com vistas à destinação do
imóvel no qual se encontrava instalada a Escola Estadual Angelina Nascimento para
o  funcionamento  do  quartel  do  44º  Batalhão  da  Polícia  Militar,  no  Município  de
Almenara.

Nº 612/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na 3ª Delegacia de Polícia Civil de
Passos pela participação na investigação feita pela Agência de Inteligência Policial,
em parceria com o Departamento Estadual de Investigação Criminal do Estado de
São Paulo, que acarretou a prisão de membros da quadrilha que atuava em vários
municípios da região, comandando explosões de caixas eletrônicos e assaltos a mão
armada, e pela apreensão de grande quantidade de explosivos e armas.

Nº 613/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça,  à  Defensoria  Pública-Geral  do  Estado  e  à
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Coordenação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
dos Direitos Humanos pedido de providências, acompanhado do trecho das notas
taquigráficas da 4ª Reunião Ordinária dessa comissão em que consta a manifestação
de  Marcos  Antônio  Teixeira,  para  agilidade  na  entrega  da  prestação  jurisdicional
requerida  por  seu  pai  em  processo atualmente  em trânsito  na  Comarca de Belo
Horizonte.

Nº  614/2015,  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 17/4/2015, em Ribeirão das Neves que
resultou na apreensão de armas de fogo, drogas, uma balança de precisão, quantia
em dinheiro, munição e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 615/2015, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja  formulada  manifestação de  repúdio  à  Secretaria  Nacional  de  Políticas  sobre
Drogas  e  à  Secretaria  de  Saúde  em  razão  do  não  comparecimento  de  seus
representantes,  previamente  convidados,  a  audiência  pública  da  Comissão  de
Prevenção e Combate às Drogas, em 23/4/2015.

Nº 616/2015, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre a data e o
horário previstos para o pagamento dos recursos referentes ao Cartão Aliança pela
Vida, atrasados desde fevereiro deste ano. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  617/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/4/2015, em Betim, que resultou na
apreensão de três  adolescentes,  drogas,  rádios  comunicadores,  armas  brancas  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. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 618/2015, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
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seja encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre o número de
entidades  que  aguardam  credenciamento  no  programa  Aliança  pela  Vida,  o
cronograma de  aprovação  de  negativas  e  a  situação  em  que  se  encontra  cada
processo.

Nº 619/2015, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre o programa
Aliança pela Vida, o número de entidades que solicitaram mudança no contrato do
Módulo I para o Módulo II, o  status de cada processo de mudança no contrato, os
prazos  para  a  efetivação  dos  contratados  e  o  impedimento  de  internação  em
comunidades terapêuticas contratadas a partir de janeiro deste ano. (– Distribuídos à
Mesa da Assembleia.)

Nº  620/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 55º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/4/2015, em Pirapora, que resultou
na  apreensão  de  32  tabletes  de  maconha  e  na  prisão  de  duas  pessoas;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
(– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 621/2015, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre os motivos
da suspensão do edital de credenciamento das comunidades terapêuticas no âmbito
do programa Aliança pela Vida, a reabertura desse edital e a definição dos prazos. (–
À Mesa da Assembleia.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  1.132/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  juntada  de

documentos ao Projeto de Lei nº 821/2015, que proíbe a revista íntima dos visitantes
nos estabelecimentos prisionais do Estado e dá outras providências. (– Anexe-se ao
referido projeto.)

Nº  1.133/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.095/2011.

Nº  1.134/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.099/2011.
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Nº  1.135/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Resolução nº 1.193/2011.

Nº  1.136/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.394/2011.

Nº  1.137/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.634/2011.

Nº  1.138/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.665/2011.

Nº  1.139/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.066/2014.

Nº  1.140/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.201/2014.

Nº  1.141/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.283/2014.

Nº  1.142/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.284/2014.

Nº  1.143/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.333/2014.

Nº  1.144/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.410/2014.

Nº  1.145/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 37/2003.

Nº 1.146/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 804/2011.

Nº  1.147/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.569/2013.

Nº 1.148/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.546/2014.

Nº 1.149/2015, do deputado Tony Carlos, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.967/2014.

Nº 1.150/2015, do deputado Tony Carlos, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.975/2014.
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Nº 1.151/2015, do deputado Tony Carlos, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.438/2014.

Nº  1.152/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.488/2014.

Nº 1.153/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.492/2014.

Nº  1.154/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues  e  outros,  em  que  solicitam  a
convocação de reunião  especial  para  homenagear  a Polícia  Militar  do  Estado de
Minas Gerais pelos 240 anos de fundação.

Nº 1.155/2015, do deputado Braulio Braz e outros, em que solicitam a convocação
de  reunião  especial  para  homenagear  o  Conselho  Regional  de  Administração  de
Minas Gerais.

Nº 1.156/2015, do deputado João Leite e outros, em que solicitam convocação de
reunião especial para comemorar o Dia da Independência do Estado de Israel.

RECURSO Nº 1/2015
Exmo.  Sr.  Deputado Adalclever  Lopes,  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais:
O deputado que este subscreve, com fundamento no art. 173, § 1°, c/c o art. 167 do

Regimento  Interno,  vem  tempestivamente  recorrer  contra  a  decisão  de  não
recebimento do projeto de resolução que "susta os efeitos do ato que concedeu ao Sr.
João  Pedro  Stédile  a  Grande  Medalha  da Inconfidência",  publicada  no  Diário  do
Legislativo no dia 1° de maio de 2015, com fundamento nas razões que apresenta a
seguir.

A situação de não recebimento de uma proposição configura uma clara exceção no
processo legislativo, pois, como dispõem expressamente o art.  61 da Constituição
Federal  e o art.  65 da Constituição Mineira, a iniciativa das matérias de natureza
legislativa é uma das prerrogativas precípuas do exercício do mandato parlamentar. E
como exceção que é, a decisão de não recebimento deve ser tratada com bastante
cautela para que não seja subvertida a ordem normal dos trabalhos legislativos.

O Regimento Interno, no art. 83, II, atribui ao presidente da Assembleia, como fiscal
da  ordem,  competência  para  “recusar  proposição  que  não  atenda  às  exigências
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constitucionais ou regimentais”. Mas esse ato, como dissemos, não é e não pode ser
simplesmente  discricionário,  dada  a  sua  natureza  excepcional.  O  ato  de  não
recebimento, que impede liminarmente a apreciação da proposição pelo conjunto dos
parlamentares,  deve  ser  sempre  acompanhado  por  fundamentação  exaustiva  e
convincente.

Tendo em vista essa situação excepcional,  o legislador estadual,  no art.  173 do
Regimento  Interno elenca,  numerus clausus,  o rol de  condições para que podem
inviabilizar,  a priori,  por decisão monocrática da Presidência, a tramitação de uma
proposição. São elas: a falta de clareza e de observância da técnica legislativa na sua
redação; a desconformidade com o texto constitucional e com o regimento interno; a
existência  de  identidade  ou  de  semelhança  com  outra  em  tramitação;  a  sua
prejudicialidade.

A decisão de não recebimento do projeto de resolução que susta os efeitos do ato
que  concedeu  ao  Sr.  João  Pedro  Stédile  a  Grande  Medalha  da  Inconfidência,
publicada no dia 1° de maio, não indica, no entanto, haver ofensa a nenhum dos itens
do art. 173 do Regimento Interno, pois:

a)  não se aponta qualquer  problema relativo à clareza da proposição,  que está
redigida de acordo com o Manual de Redação Parlamentar da Assembleia Legislativa
(3ª ed., 2013);

b) não se menciona existir identidade nem semelhança com outra em tramitação;
c) não é indicada qualquer situação da qual possa decorrer a prejudicialidade da

proposição;
d) não são apontados expressamente os dispositivos legais – constitucionais ou

regimentais – que fundamentariam a decisão.
A simples menção ao inciso  XXX do art. 62 da Constituição do Estado, de forma

incompleta,  diga-se,  não é  suficiente  para fundamentar  uma decisão de natureza
excepcional  no  processo  legislativo.  De  acordo  com  a  ligeira  fundamentação
apresentada em Plenário para a inusitada decisão,  “o ato administrativo concessivo
de título ou homenagem não possui natureza regulamentar e configura ato individual
de efeito concreto; e (...) a jurisprudência e a doutrina pátrias têm considerado atos
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dessa  natureza  como  discricionários,  competindo  apenas  e  tão  somente  ao
governador do Estado avaliar a conveniência e a oportunidade de sua prática”.

Em nenhum momento alegou-se que o malfadado ato concessivo da medalha teria
efeito abstrato. Entretanto, a fundamentação da decisão omite o fato de que esse ato,
como todos os atos administrativos de efeito concreto, tem seus limites previstos na
lei e nos regulamentos que o regem. A alegada discricionariedade do governante não
é absoluta, mas, em um Estado Democrático de Direito, deve ater-se aos limites da
lei. A “releitura da atávica dicotomia entre atos vinculados v. atos discricionários pela
moderna dogmática do direito administrativo”, conforme consta em decisão recente
do Supremo Tribunal Federal (MS 26.849 AgR, 2014, relator Min. Luiz Fux), autoriza o
controle do ato “quando se verificar desvio da finalidade”.

No caso em tela, diz o art. 1° da Lei n° 882, de 1952: “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”.
O Decreto n° 4.453, de 1955, que regulamenta o texto legal, especifica de forma clara
os conceitos genéricos previstos na lei. A Medalha da Inconfidência será conferida:

a)  aos  que  tenham,  de  maneira  excepcional,  contribuído  para  o  prestígio  das
ciências, das letras ou das artes em Minas Gerais;

b) aos membros da magistratura, do magistério ou do funcionalismo público, que,
havendo servido por  mais de vinte anos o Estado,  se tenham destacado por  sua
capacidade e dedicação;

c)  aos  oficiais  das  Forças  Armadas  que  tenham  prestado  serviço  relevante  ao
Estado de Minas Gerais;

d) aos oficiais e praças da Policia Militar, com mais de dez anos de engajamento,
que tenham prestado serviço relevante ao Estado;

e) aos brasileiros ou estrangeiros que tenham contribuído da maneira excepcional
para o desenvolvimento econômico, industrial ou cultural do Estado;

f) aos que tenham por qualquer forma, além dos indicados, prestado serviços de
notória magnitude pública ao Estado de Minas Gerais".

As  condições  previstas  na  lei  e  na  sua  regulamentação,  acima  elencadas,
determinam os limites para a discricionariedade do ato do governante que concede a
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honraria. A subjetividade inerente à decisão não se confunde com a inexistência de
limites e a eles está sujeita. Quando os limites legais são ignorados eles devem ser
revistos. Esse foi o caso da concessão da Grande Medalha da Inconfidência a uma
pessoa que em nenhum momento de sua vida demonstrou preencher os requisitos
legais  para  o  recebimento  da honraria.  Faz-se,  portanto,  possível  e  necessária  a
revisão  da  questão  pelo  Plenário  da  Assembleia,  ou  seja,  pela  totalidade  da
representação política do povo mineiro.  Esse é  verdadeiro e  completo sentido  do
inciso XXX do art. 62 da Constituição Estadual.

Assim, a fundamentação apresentada para a decisão de não recebimento, ainda
que mencione o art. 62, XXX, da Constituição Estadual, o faz de forma incompleta e
equivocada. É incompleta por deixar de considerar a hipótese de extrapolação dos
limites  da  lei  e  é  equivocada  por  considerar  que  o  ato  administrativo  de  efeito
concreto é dotado de absoluta discricionariedade, não se submetendo ao controle
externo posterior.

Dois  exemplos  bastante  recentes  reforçam  essa  argumentação:  no  dia  17  de
fevereiro de 2014, por ampla maioria, a Câmara Municipal de Toledo (Paraná) cassou
a cidadania honorária concedida ao Sr.  Henrique Pizzolato e,  no final  de 2014, o
Ministério Publico Federal instaurou procedimento com o objetivo de obter a cassação
da concessão, pelo Exército, da Medalha do Pacificador aos Srs. José Genoíno, João
Paulo Cunha, Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto, e também da Medalha da
Ordem do Mérito Militar ao Sr. José Dirceu.

Portanto, dado que:
a) por ser a decisão de não recebimento de uma proposição um fato de natureza

excepcional no processo legislativo;
b)  por  estarem expressas  no art.  173 do Regimento  Interno  as condições  para

fundamentar a decisão e por serem essas condições requisitos indispensáveis para a
adoção da decisão;

c) por não haver na fundamentação da decisão de não recebimento publicada no
dia 1° de maio a clara indicação de ofensa às condições expressas no Regimento;

d)  por não estar  a decisão de não recebimento do projeto de resolução,  dessa
forma, regimentalmente amparada;
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requer-se,  tempestivamente  e  com  amparo  regimental,  o  cumprimento  do  rito
previsto no art. 167 do Regimento Interno, para que, após o exame pela Comissão de
Constituição  e  Justiça,  este  recurso  seja  apreciado  pelo  Plenário  da  Assembleia
Legislativa.

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em 4 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
– Publicado, vai o recurso à Comissão de Justiça, nos termos do § 1º do art. 173 do

Regimento Interno.
Comunicações

–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de
Prevenção e Combate às Drogas, de Saúde, de Cultura, de Assuntos Municipais e de
Segurança Pública e dos deputados Tito Torres e Leonídio Bouças.

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.

Designação de Comissões
O presidente – A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir  Parecer  sobre  a  Indicação nº  10/2015.  Pelo  Bloco  Minas  Melhor  –  BMM:
efetivos  –  deputados  Doutor  Jean Freire  e  Ricardo Faria;  suplentes  –  deputados
Leonídio Bouças e Celinho do Sinttrocel; pelo Bloco Compromisso com Minas Gerais
– BCMG: efetivo – deputado Isauro Calais; suplente – deputado Dirceu Ribeiro; pelo
Bloco  Verdade  e  Coerência  –  BVC:  efetivos  –  deputados  João  Leite  e  Bonifácio
Mourão; suplentes – deputados Tito Torres e Luiz Humberto Carneiro. Designo. Às
comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre  a  Indicação nº  11/2015.  Pelo  BMM:  efetivos  –  deputado  João  Alberto  e
deputada Celise Laviola; suplentes – deputados Arnaldo Silva e Celinho do Sinttrocel;
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pelo BCMG: efetivos – deputados Inácio Franco e Agostinho Patrus Filho; suplentes –
deputados  Tiago  Ulisses  e  Isauro  Calais;  pelo  BVC:  efetivo  –  deputado  Gustavo
Valadares; suplente – deputado Gustavo Corrêa. Designo. Às comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicação nº 12/2015. Pelo BMM: efetivos – deputados Emidinho Madeira e
Rogério Correia; suplentes – deputados Cristiano Silveira e João Magalhães; pelo
BCMG:  efetivos  –  deputados  Inácio  Franco  e  Fabiano  Tolentino;  suplentes  –
deputados Agostinho Patrus Filho e Noraldino Júnior; pelo BVC: efetivo – deputado
Antônio Carlos Arantes; suplente – deputado Dilzon Melo. Designo. Às comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre  a  Indicação nº  13/2015.  Pelo  BMM:  efetivos  –  deputados  Paulo  Lamac  e
Cristiano Silveira; suplentes – deputado Iran Barbosa e deputada Rosângela Reis;
pelo  BCMG:  efetivo  –  deputado  Glaycon  Franco;  suplente  –  deputado  Leandro
Genaro; pelo BVC: efetivos – deputados Gil Pereira e João Vítor Xavier; suplentes –
deputados Felipe Attiê e Bonifácio Mourão. Designo. Às comissões.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 589 e 590/2015, da Comissão
de Saúde, 591, 592 e 594/2015, da Comissão de Cultura, 593/2015, da Comissão de
Administração Pública, 595 e 613/2015, da Comissão de Direitos Humanos, 609 a
612/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  e  615/2015,  da  Comissão  de
Prevenção e Combate às Drogas. 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 Prevenção e Combate às Drogas – aprovação, na 2ª Reunião Extraordinária, em

29/4/2015, dos Projetos de Lei nºs 271 e 272/2015, do deputado Inácio Franco, e do
Requerimento  nº  508/2015,  dos  deputados  Noraldino  Júnior  e  Missionário  Marcio
Santiago;



357
____________________________________________________________________________

de  Saúde  –  aprovação,  na  10ª  Reunião  Ordinária,  em  29/4/2015,  dos
Requerimentos nºs 446 e 452/2015, do deputado Noraldino Júnior;

de  Cultura  –  aprovação,  na  9ª  Reunião  Ordinária,  em  29/4/2015,  dos
Requerimentos  nºs  460/2015  e  465/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e
518/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva;

de Assuntos Municipais – aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 5/5/2015, dos
Requerimentos  nºs  426/2015,  do  deputado  Tony  Carlos,  e  455  e  506/2015,  do
deputado Dalmo Ribeiro Silva;

e de Segurança Pública – aprovação, na 14ª Reunião Extraordinária, em 30/4/2015,
dos Requerimentos nºs 421, 422, 432, 441 a 444, 469, 486 e 496 a 498/2015, do
deputado  Cabo  Júlio,  423  a  425,  499  a  502  e  512/2015,  do  deputado Sargento
Rodrigues,  448/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  454/2015,  da  Comissão  de
Educação, e 466/2015, do deputado Antônio Jorge (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 1.133, 1.134, 1.135,
1.136, 1.137, 1.138, 1.139,  1.140, 1.141, 1.142, 1.143 e 1.144/2015, do deputado
Agostinho Patrus Filho, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs
1.095 e 1.099/2011, do Projeto de Resolução nº 1.193/2011 e dos Projetos de Lei nºs
1.394,  1.634  e  1.665/2011  e  5.066,  5.201,  5.283,  5.284,  5.333  e  5.410/2014,
respectivamente; o Requerimento Ordinário nº 1.145/2015, do deputado Alencar da
Silveira Jr., em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº
37/2003; o Requerimento Ordinário nº 1.146/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em
que  solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  804/2011;  o  Requerimento
Ordinário nº 1.147/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita  o
desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.569/2013;  o  Requerimento  Ordinário  nº
1.148/2015,  do  deputado  Carlos  Pimenta,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto  de  Lei  nº  5.546/2014;  os  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.149,  1.150  e
1.151/2015,  do  deputado  Tony  Carlos,  em  que  solicita  o  desarquivamento  dos
Projetos  de  Lei  nºs  4.967,  4.975 e  5.438/2014,  respectivamente;  o  Requerimento
Ordinário  nº  1.152/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o
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desarquivamento do Projeto de Lei  nº  5.488/2014; e o Requerimento Ordinário nº
1.153/2015,  do  deputado Rogério  Correia,  em que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.492/2014; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, o Requerimento Ordinário nº 1.154/2015, do deputado Sargento Rodrigues e
outros,  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  a
Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  pelos  240  anos  de  sua  criação;  o
Requerimento Ordinário nº 1.155/2015, do deputado Braulio Braz e outros, em que
solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Conselho Regional
de Administração de Minas Gerais; e o Requerimento Ordinário nº 1.156/2015, do
deputado João Leite e outros, em que solicitam a convocação de reunião especial
para comemorar o Dia da Independência do Estado de Israel.

Votação de Requerimentos
O presidente –  Requerimento nº  154/2015,  do deputado Duarte  Bechir,  em que

solicita seja encaminhado aos secretários de Planejamento e de Educação pedido de
informações sobre as providências adotadas pelo governo do Estado em favor dos
servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876. A
Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Vem  à  Mesa
requerimento do deputado Durval Ângelo em que solicita o adiamento da votação do
Requerimento  nº  154/2015.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Requerimento nº 251/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
encaminhado  ao  comandante-geral  de  Polícia  Militar  e  ao  chefe  da  Polícia  Civil
pedido de informações sobre o andamento das investigações relativas às mortes e
ameaças a servidores da área de segurança pública. 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.

O  presidente  (deputado  Adalclever  Lopes)  –  Requerimento  nº  287/2015,  da
Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado ao comandante-
geral da Polícia Militar pedido de informações acerca de supostas ações violentas de
policiais  em  ocupações  por  moradia  nesta  capital  e  região  metropolitana,  com
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enfoque  especial  em  ações  ocorridas  em  12/2/2015,  na  região  de  Izidoro,  em
desfavor de Manoel Ramos de Souza, o "Bahia", morador e membro da liderança da
ocupação Vitória. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na
forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 287/2015 na forma do
Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  288/2015,  do  deputado  Antônio  Jorge,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre a
nomeação  da  agente  de  segurança  penitenciária  Samanta  Demônico  Garcia,
classificada  na  11ª  posição  para  a  vaga JD 12127  na  5ª  Risp  de  Uberaba,  com
publicação verificada em 10 de março no Diário Oficial do Estado, em razão de ser a
única  nomeada  em  um  universo  de  170  remanescentes  e  haver,  segundo
representantes  desse  grupo,  indícios  de  inversão  da  ordem  de  classificação  na
nomeação supracitada; e, ainda, informações relativas à previsão para nomeação dos
demais  aprovados  no  certame.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do
requerimento. Vem à Mesa requerimento do deputado Durval Ângelo em que solicita
o adiamento da votação do Requerimento nº 288/2015. Em votação, o requerimento.
As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (–
Pausa.) Aprovado.

Requerimento  nº  297/2015,  do  deputado  Dirceu  Ribeiro,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário  de  Saúde pedido  de  informações  sobre  o número de
pacientes de Ubá e sua microrregião em atendimento oncológico nos Municípios de
Juiz de Fora, Muriaé e outros, se houver; e o número de casos novos diagnosticados
no ano de 2014, em Ubá e em sua microrregião de saúde. 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  300/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  os  recursos
financeiros despendidos pelo Estado, nos últimos 10 anos, em decorrência de ações
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judiciais interpostas por terceiros referentes a demandas objetivando atendimento na
área da saúde. 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 316/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao secretário de Defesa Social pedido de informações sobre as
previsões  de  revisão  da  tabela  salarial  dos  servidores  do  sistema  prisional  e
socioeducativo, alteração nas carreiras, melhoria das condições de trabalho desses
servidores e melhoria da infraestrutura do sistema socioeducativo e prisional. 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  318/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Educação pedido de informações sobre o cronograma
das obras de restauração e reforma da Escola Estadual Paula Rocha, localizada em
Sabará. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Vem à Mesa
requerimento do deputado Durval Ângelo em que solicita o adiamento da votação do
Requerimento  nº  318/2015.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Requerimento  nº  319/2015,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Planejamento  pedido  de  informações
consubstanciadas  na  folha  de  desenvolvimento  da  carreira,  incluindo  a  ficha
financeira, de todos os servidores atingidos pela decisão de inconstitucionalidade da
Lei  Complementar  nº  100,  de  5/11/2007,  no  que  se  refere  aos  profissionais  da
educação básica, das universidades (Uemg e Unimontes) e cedidos às instituições
conveniadas (Apaes e congêneres). A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento
do deputado Durval Ângelo em que solicita o adiamento da votação do Requerimento
nº  319/2015.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o
aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Requerimento nº 340/2015, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
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encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações acompanhado de cópia
do contrato que rege a utilização de veículo de clínica do Estado de São Paulo para
prestação de serviço oftalmológico ambulante do programa Ver Minas, do governo do
Estado. 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  349/2015,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja
encaminhado aos secretários de Educação e de Transportes pedido de informações
sobre o processo de restauração do Palacete Santa Mafalda, que abriga atualmente a
Escola Estadual Delfim Moreira, em Juiz de Fora. A Mesa da Assembleia opina pela
aprovação do requerimento.  Vem à Mesa requerimento do deputado Durval Ângelo
em que solicita o adiamento da votação do Requerimento nº 349/2015. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Requerimento nº 355/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao subsecretário  de Medidas Socioeducativas da Secretaria de
Defesa Social pedido de informações sobre o número de menores em conflito com a
lei  que,  atualmente,  são  atendidos  na  unidade  de  atendimento  às  medidas
socioeducativas situada na Rua Monte Castelo, Bairro Itapoã, em Belo Horizonte; o
regime  de  cumprimento  das  medidas  em  execução  naquela  unidade  e  os  atos
infracionais  praticados pelos  menores ali  recolhidos.  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  356/2015,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  os
procedimentos adotados para a aquisição de câmeras de segurança para a Escola
Estadual Ana Salles, no Município de Juiz de Fora. A Mesa da Assembleia opina pela
aprovação do requerimento.  Vem à Mesa requerimento do deputado Durval Ângelo
em que solicita o adiamento da votação do Requerimento nº 356/2015. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (– Pausa.) Aprovado.
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Requerimento  nº  358/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Saúde  pedido  de  esclarecimentos  sobre  resposta
enviada em atenção ao Requerimento nº 9.303/2014, de autoria dessa comissão, em
especial  quais  programas  credenciados  pelo  Ministério  da  Saúde  tiveram  os
pagamentos  regularizados  e  quando  foram  feitos  os  pagamentos;  e  qual  o
cronograma de pagamento dos incentivos em atraso repassados pelo Estado aos
municípios  através  da  Fonte  10  para  financiamento  dos  programas  das  redes
assistenciais  de  saúde.  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  359/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e aos secretários de Fazenda e de Saúde
pedido de informações sobre o cancelamento de convênios na área da saúde, bem
como sobre os convênios já empenhados e não executados entre os municípios e o
governo estadual. 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  360/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que
solicita seja encaminhado ao secretário de Trabalho pedido de informações sobre a
implementação do Plano Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Minas
Inclui, por meio de envio de relatório das ações executadas em 2013 e 2014. A Mesa
da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1,
que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As deputadas e os deputados que o
aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,
aprovado o Requerimento nº 360/2015 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 375/2015, das Comissões de Participação Popular e de Assuntos
Municipais,  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. 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.
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Discussão e Votação de Indicações
O presidente –  Votação, em turno único, da Indicação nº 3/2015, do nome do Sr.

Roberto do Nascimento Rodrigues para o cargo de presidente da Fundação João
Pinheiro – FJP. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em votação, a
indicação.  As  deputadas  e  os  deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se
encontram. (– Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

Votação, em turno único, da Indicação nº 5/2015, do nome do Sr. Evaldo Ferreira
Vilela para o cargo de presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais – Fapemig. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em
votação,  a indicação.  As deputadas e os  deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (– Pausa.) Aprovada. Oficie-se ao governador do Estado.

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  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  260/2015,  do
deputado  Paulo  Lamac,  que  institui  a  Comenda  da  Liberdade  “Chico  Rei”.  A
Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do
Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A  Comissão  de  Direitos  Humanos  opina  pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55,  c/c o art.  63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o Substitutivo nº 1.

– Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago –

Cabo Júlio  – Carlos Pimenta – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel  – Cristiano
Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Deiró Marra – Dirceu Ribeiro –
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Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem –
Fábio de Avelar Oliveira – Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon
Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco –
Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – João Vítor Xavier – Luiz Humberto
Carneiro – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Ricardo Faria – Roberto
Andrade – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony
Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

– Registra “não”:
João Leite.
O deputado Dilzon Melo – Peço incluir deputado Dilzon Melo com votação “sim”, por

favor.
A deputada Rosângela Reis – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
A deputada Marília Campos – Declaração de voto, Sr. Presidente: “sim”.
O deputado João Alberto – Deputado João Alberto, declaração de voto: “sim”.
A deputada Celise Laviola – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Emidinho Madeira – Deputado Emidinho Madeira vota “sim”.
O presidente  –  Estão  computados.  Votaram  “sim”  51  deputados.  Votou  “não”  1

deputado. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 260/2015 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 420/2015, do deputado Gustavo
Valadares, que institui o 22 de setembro como o Dia sem Carros. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.
63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,
a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

– Registram “sim”:



365
____________________________________________________________________________

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Antônio
Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio
Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa –
Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Duarte Bechir – Durval Ângelo –
Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio de Avelar Oliveira –
Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa –
Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa –
Isauro Calais – João Alberto – João Leite – João Vítor Xavier – Léo Portela – Luiz
Humberto Carneiro – Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac –
Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago
Cota  –  Tiago  Ulisses  –  Tito  Torres  –  Tony Carlos  –  Ulysses  Gomes  –  Vanderlei
Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  53  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  aprovado,  em  turno  único,  o  Projeto  de  Lei  nº  420/2015  na  forma  do
Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.265/2015, da Mesa da Assembleia,
que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da
Assembleia Legislativa referente ao ano de 2015 e dá outras providências. A Mesa da
Assembleia  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há
oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a
votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Sr.  Presidente,  serei  breve.  Quero  apenas
cumprimentar  os  servidores.  Na  verdade,  é  uma pequena  reposição  salarial.  No
acordo firmado entre o bloco da oposição e o bloco da base do governo, composto
pelo  bloco  independente  da  base  do  governo  e  a  base  do  governo,  estaremos
votando favoravelmente. Nossos servidores são merecedores desse reconhecimento.

Quero,  presidente,  parabenizar  V.  Exa. pela rapidez,  pela sensatez e,  acima de
tudo, pela firmeza, ao conduzir os trabalhos nesta Casa. Parabéns a V. Exa. e a todos
os servidores do Legislativo. Muito obrigado, 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.

– Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Antônio

Jorge – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio
Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa –
Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Duarte Bechir – Durval Ângelo –
Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Fábio de Avelar Oliveira –
Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa –
Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa –
Isauro Calais – João Alberto – João Leite – João Vítor Xavier – Leandro Genaro – Léo
Portela – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho –
Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rosângela Reis – Sargento
Rodrigues  –  Thiago Cota  –  Tiago  Ulisses  –  Tito  Torres  –  Tony Carlos  –  Ulysses
Gomes – Vanderlei Miranda.

O deputado Bonifácio Mourão – Registro meu voto “sim”, presidente.
O deputado Wander Borges – Voto “sim”, presidente.
O deputado Deiró Marra – Voto “sim”, presidente.
O deputado Paulo Lamac – Presidente, voto “sim”.
O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 57 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Mesa da Assembleia.
Declarações de Voto

O deputado Sargento Rodrigues – Presidente,  quero cumprimentar V. Exa. mais
uma vez, já que minha intervenção foi muito rápida em razão das pressões para que
não fizéssemos o encaminhamento da matéria.  Queria dizer,  com a permissão do
deputado Gustavo Corrêa, líder do bloco de oposição desta Casa, e do deputado
Gustavo Valadares, líder da Minoria,  que a oposição votou favoravelmente porque
todos  nós  imediatamente  compreendemos  a  necessidade  do  acordo  na  matéria.
Obviamente,  não se tratava de deputados de oposição ou situação,  mas de uma
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matéria  desta  Casa  que  diz  respeito  aos  servidores.  Quero  aproveitar  para
cumprimentar  e  parabenizar  os  servidores  pelo  profícuo  trabalho,  desempenhado
com muita atenção, muito zelo e muita dedicação. Os servidores do Legislativo se
dedicam a esta Casa e nos auxiliam no dia a dia. Todos os servidores desta Casa, de
recrutamento  amplo,  efetivos  ou  de  função  pública,  ou  seja,  todos  os  que estão
lotados nesta Assembleia, trabalham com um único propósito: fazer que esta Casa
seja uma Assembleia melhor, mais eficiente e cada vez mais transparente. Por isso,
neste  momento,  quero  cumprimentar  todos  os  servidores.  Presidente,  agora  com
mais  tempo,  quero  dizer  a  V.  Exa.  e  ao  conjunto  da  Mesa que V.  Exas.  se  têm
colocado de forma mais  dinâmica,  mais  rápida  e  têm respondido  aos anseios  do
conjunto dos deputados. Ela só não faz melhor, presidente, porque as condições não
o  permitem.  De  qualquer  forma,  quero  dizer  que  a  Mesa  está  de  parabéns,  na
condução de V. Exa., pelo trabalho, pelo dinamismo e pela capacidade de resposta.
Ela tem sido ágil, e os deputados não têm ficado, como em situações passadas, sem
resposta. Eles não eram ouvidos, não compartilhavam as decisões e certamente não
ouviam o conjunto de seus pares, os presidentes de comissões ou os líderes, tanto
da base como da oposição. Isso, presidente, só engrandece o Parlamento e fortalece
o trabalho da Mesa que V. Exa. vem liderando. V. Exa. pode ter a certeza de que terá
o apoio não só deste deputado, mas do conjunto da Casa, por ter sido um presidente
ágil, democrático, participativo e que tem agregado valor aos trabalhos desta Casa.
Portanto, é com satisfação que digo que votamos favoravelmente, aliás, que todos os
deputados  desta  Casa  votaram  favoravelmente,  independentemente  de  posição
política ou partido que adotem. Todos nós votamos favoravelmente. É uma forma de
demonstrar reconhecimento. Ao meu lado, presidente, está o deputado Alencar da
Silveira Jr. Hoje teremos um panelaço, às 20h30min. Então, queremos compactuar
com  a  ação  que  o  deputado  Alencar  está  demonstrando.  Todos  nós  estaremos
participando desse panelaço, hoje, às 20h30min. Vamos em frente e vamos à luta.
Espero que o projeto retorne o mais rápido possível para ser votado em 2º turno, com
a compreensão de todos e a celeridade que, obviamente, a Mesa dará a esse projeto,
oriundo da Mesa da Assembleia.

O deputado Duarte  Bechir  –  Presidente  Adalclever,  quero  comungar  do  mesmo
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sentimento  em  parte  das  palavras  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  no  que  diz
respeito à celeridade dos trabalhos organizados por V. Exa. e pelos demais membros
da Mesa. Presidente Adalclever, como na 1ª Fase desta reunião houve acordo para
que  não  houvesse  pronunciamentos,  deputado  Dalmo  Ribeiro,  deixei  para  trazer
neste  momento  ao  conhecimento  da  Casa um incômodo que tem trazido  grande
prejuízo à região de Campo Belo. Nesta semana, faleceu a Sra. Enildes Aparecida da
Silva, de 39 anos, que fazia tratamento contra um câncer e era atendida na regional
de  Divinópolis.  E  não  tinha,  como  de  fato  não  teve  nos  últimos  30  dias,  o
medicamento Xeloda 500mg. A Sra. Enildes, com toda a família, buscou no comércio
adquirir  o medicamento por meios próprios, mas esse, deputado Dilzon Melo, só é
fornecido  por  meio  da  rede  pública.  Quanto  mais  o  tempo passava,  mais  a  Sra.
Enildes perdia a vida, mais fraca ficava. Como estava em Campo Belo, há apenas 18
km  de  Cana  Verde,  foram  me  procurar  em  casa  para  pedir  socorro.  Diziam:
“Deputado, não é possível que o Estado de Minas não tenha um medicamento que é
destinado ao tratamento do câncer. Liguei em Belo Horizonte, para o Hospital Mário
Pena, e ela não podia ser atendida aqui porque também não havia o medicamento.
Então, presidente, a vida da Sra. Enildes Aparecida da Silva acabou. Ela faleceu. O
medicamento Xeloda 500mg, até o dia do óbito, não estava disponível em Divinópolis.
Procurei o deputado Arlen Santiago, e amanhã, na Comissão de Saúde, pediremos
um relatório constando o porquê de o medicamento não estar disponível para atender
as pessoas em tratamento contra o câncer. Queremos saber o porquê de a vida de
uma pessoa não valer nada, pois, não há o medicamento no momento em que ele é
mais necessário. Pode ter sido uma questão de licitação. Entendemos que em início
de governo pode haver embaraço na aquisição de medicamento, mas as urgências,
as emergências, os tratamentos como o da Sra. Enildes, que faleceu de câncer, não
podem ficar sem o medicamento. Esse tratamento não pode faltar no momento em
que  a  pessoa  o  requer.  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  grande  jurista,  grande
conhecedor  das leis,  a  família  ainda consternada nos procurou.  Eles  tentaram se
manifestar nos jornais e nas rádios da região. Eles viram que este parlamentar tudo
fez para resolver o problema. Eu me senti pequeno perto da grande necessidade e da
ausência do Estado naquele momento em que a família precisava. Foram mais de 30
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dias, deputado Dalmo Ribeiro Silva, sem o medicamento estar disponível. Todo dia
ligava em Divinópolis,  e  a  superintendente dizia:  “Vai  chegar  amanhã,  vai  chegar
amanhã”.  Até  que  o  amanhã  chegou,  e  a  Sra.  Enildes  faleceu,  sem  que  o
medicamento  estivesse  disponível.  Como  não  houve  o  primeiro  momento  do
expediente de hoje, deixo aqui a minha preocupação. Essa minha fala é em razão de
o Estado não dar aos seus pacientes com câncer o medicamento necessário à vida.
O fato aconteceu em Cana Verde, a superintendência é de Divinópolis. Amanhã, na
Comissão de Saúde, aprovaremos requerimento para que o Estado mostre o porquê
de não ter o medicamento, cuja falta fez com que a Sra. Enildes perdesse a vida. A
sua família chora sua ausência.  Deixo aqui  minha indignação com essa situação,
presidente. Obrigado.

O deputado Dilzon Melo – Quero parabenizar V. Exa. e toda a Mesa pelo projeto
que  acabamos  de  votar.  Sabemos  que  a  Assembleia  tem  envidado  esforços  no
sentido de economizar, que o nosso orçamento está apertado. Num esforço hercúleo
da Mesa,  esta  Casa concede aumento  aos servidores  da  Assembleia  Legislativa,
numa prova de que estamos valorizando aquilo que temos de melhor nesta Casa, que
são os funcionários que nos atendem, tanto os efetivos quanto os de recrutamento
amplo. Eles recebem um aumento em torno de 10%. Isso dá a demonstração de que
o Estado poderia fazer da mesma forma. Apresentamos aqui um projeto de aumento
de 4,65% para o funcionalismo público. Por ordem do governador, toda a base do
governo vetou o projeto.  O projeto de 4,65% foi rejeitado.  A Assembleia, dando a
demonstração de que valoriza aquilo que ela tem de bom, que são os funcionários,
aprova em 1º turno esse aumento. Parabéns, presidente, V. Exa. está cumprindo na
íntegra  tudo  aquilo  que  foi  combinado  antes  de  sua  eleição.  V.  Exa.  não  nos
surpreende,  porque  já  o  conhecemos  de  perto.  Queremos  parabenizá-lo,  porque
sabemos que esse é mais um esforço que a Assembleia faz para atender bem a esse
corpo que ela tem, que são seus funcionários. Ao longo do tempo, estamos perdendo
esses valores. A Assembleia já foi referência no Estado inteiro. Tudo que era de bom
e melhor no Estado passava por esta Casa. O que havia de bom era funcionário da
Assembleia. Com o tempo, tudo foi ficando defasado, e estamos perdendo muitos
valores.  V.  Exa.  reconhece que eles  precisam desse aumento.  Quem  sabe o  Sr.
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Fernando Damata Pimentel aprende com V. Exa. a valorizar o funcionário público, a
valorizar aquilo que é bom. Parabéns, presidente. Fico muito orgulhoso por V. Exa.
cumprir seu compromisso e reconhecer o valor dos nossos funcionários.

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  –  Presidente,  queria  me  manifestar
favoravelmente ao Projeto nº 1.265, que valoriza o funcionalismo público desta Casa,
um  funcionalismo preparado,  como o  pessoal  que assessora  nossos  gabinetes  e
tantos outros funcionários desta Casa. Eles são merecedores, mas não é o aumento
que  gostaríamos.  Cumprimento  V.  Exa.  e  coloco  o  projeto  em  pauta,  para  que
possamos aprová-lo e valorizar esse funcionalismo. Aproveito rapidamente para me
manifestar,  mais  uma  vez,  sobre  a  grande  discussão  do  momento,  que  é  a
terceirização. Sou favorável 100% à terceirização, em seu começo, meio e fim. País
que  quer  se  desenvolver,  estado  que  quer  se  desenvolver  abre  oportunidades  e
facilita a geração de emprego. Toda empresa que hoje é grande um dia foi pequena;
toda empresa média  um dia  foi  pequena;  e todo  microempresário  um  dia  foi  um
empreendedor individual. Temos de valorizar a iniciativa do empreendedorismo. A lei
relativa a essa questão está valorizada, apoiada pela CUT, pelo PT. Grande parte de
senadores já estão começando a se manifestar. Ela é maléfica para a promoção do
desenvolvimento,  para  a  promoção  do  empreendedorismo.  Não  entendo
manifestação em que há o medo de deixar que as grandes empresas terceirizem
seus trabalhos, dando oportunidades para outras empresas. Logicamente, não somos
favoráveis  a  prejudicar  o  trabalhador,  a  não  recolher  os  encargos  sociais,  a  um
projeto que amarre todas as necessidades e os direitos do trabalhador, mas à dar
oportunidade  para  que  o  empreendedor  faça  nascer  sua  microempresa.  Somos
favoráveis  ao  desenvolvimento  do  Estado  e  do  País.  Somos  favoráveis  à
terceirização, em seu começo, meio e fim, o máximo possível, porque é isso que faz o
País crescer. Muito obrigado.

O deputado Alencar da Silveira Jr. – Sr. Presidente, gostaria de parabenizar V. Exa.
Nesta Casa, nos vinte e poucos anos em que estou aqui, nunca vi um presidente
visitar, ao lado do 1º-vice– presidente, todos os departamentos, conscientizando os
funcionários de uma economia forçada. Agora vem o retorno para os funcionários.
Costumo falar  que a Assembleia de Minas é a melhor  assembleia do Brasil.  Não



371
____________________________________________________________________________

tenho dúvidas disso. Frequento as assembleias de todo o Brasil, inclusive a Câmara
Distrital do Distrito Federal. Sou um deputado presente nessas Casas e sei que elas
vêm aproveitando suas sugestões de trabalho. Sr. Presidente, não poderia deixar de
trazer aqui um instrumento, que hoje vai ser o mais tocado no Brasil, sem dúvida
nenhuma,  para  mostrar  que  o  brasileiro  não  está  satisfeito.  Quando  o  brasileiro
mostra  que  não  está  satisfeito,  Sr.  Presidente,  ele  não  está  satisfeito  com  uma
presidente, com um governador ou com todo o sistema político. Aí, quero lembrar,
mais uma vez, que está na hora de termos uma eleição geral neste país. O Brasil não
aguenta mais. Não adianta “fora isto” ou “fora aquilo”. Não estou aqui para defender a
Dilma,  de jeito  nenhum. Nela votei  uma vez e não voto nunca mais,  pois  sei  da
necessidade que  tem hoje o  País.  O País  tem necessidade de eleição geral,  de
colocarmos  nossos  cargos  à  disposição.  Vamos  colocar  os  cargos  à  disposição?
Cada um dos demais deputados, os da Câmara Federal, os da Câmara Distrital e
também os vereadores, os prefeitos, os senadores da República e a presidente da
República deverão fazer isso. Vamos construir, por exemplo, uma grande eleição para
o  próximo  ano,  Sr.  Presidente,  uma  eleição  geral,  de  vereador  a  presidente  da
República. Assim, Sr. Presidente, com certeza, estaremos mudando os costumes da
população  brasileira.  Não  aguentamos  mais  eleição  de  dois  em  dois  anos;  não
aguentamos mais as famosas emendas. Ficam de um lado e do outro, deixam de
fazer o papel do parlamentar, que é legislar e fiscalizar. A economia com eleição é
muito grande, e o Brasil tem de ser passado a limpo. Deixo aqui um recado ao Sr.
Fernando Pimentel. Recebemos alguns amigos da cidade de Ubá, que atravessa hoje
uma grande crise. O setor moveleiro está falindo, Sr. Presidente. Se o governo de
Minas, se nós aqui,  da Assembleia, não tomarmos uma providência urgente, esse
setor vai cair. No último dia 30, mais de 2.500 funcionários tiveram férias coletivas – e
o setor tem 6 mil funcionários. Se não houver uma mudança urgente, podem ter a
certeza  de  que  irão  para  a  rua,  ficarão  sem  emprego.  Quando  falamos  de Ubá,
falamos  de  toda  a  região,  principalmente  de  Visconde  do  Rio  Branco.  O  setor
moveleiro e as confecções estão falindo, estão quebrando, estão em crise. O governo
de Minas precisa fazer algo urgente a favor da população, dos empresários e dos
trabalhadores de Ubá, de Visconde do Rio Branco e da região. Eles não aguentam
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mais. Quero mostrar alguns dados da economia da cidade: 15% vem da agricultura,
12% vem da confecção e 38% do setor moveleiro. O pior é que os 49% restantes
dizem respeito  ao comércio,  que está quebrado.  Esses dados são da associação
comercial, do meu amigo William. Tenho um grande amigo lá, o Dr. Otto, do núcleo do
câncer. Posso deixar bem claro para esta Casa que nós, os 77 deputados, temos de
agir com entusiasmo e agilidade e solicitar ao governador Fernandinho do PT, Dr.
Fernando Pimentel, do PT, que faça alguma coisa. E é fácil, não há desculpa, porque
o prefeito é do PT e o vice-prefeito é do PSDB. Então há os dois lados. A cidade tem
o PT no governo e o PSDB na vice-liderança. E o governo de Minas tem o PT. Peço o
seu apoio, Sr. Presidente, e o apoio desta Casa para salvar o setor moveleiro daquela
cidade. Muito obrigado.

O deputado Arlen Santiago – Presidente Adalclever Lopes, parabenizamos V. Exa.,
que sempre cumpre os compromissos que assume. Acompanhamos isso desde o
tempo do seu pai, que ainda tem o seu tempo hoje. V. Exa. colocou em pauta um
projeto que concede reajuste um pouco maior de 8% aos funcionários desta Casa.
Dessa forma, cumpre a sua palavra, diferentemente do governo estadual do PT, que
não concede aumento ao pessoal da Fhemig, que está ansioso. Aprovamos o projeto
de aumento dos funcionários da Casa porque, infelizmente, o governo federal do PT
está voltando com a inflação, que já chega a 8,5% nos últimos 12 meses. Portanto
esse  aumento  servirá  simplesmente  para  repor  a  inflação.  Lamentavelmente  os
funcionários da Assembleia não podem receber mais. Gostaria de pedir ao governo
do PT que cumprisse, como o presidente Adalclever  Lopes fez aqui,  sua palavra.
Negociou  com  o  sindicato,  com  a  Asthemg,  com  o  pessoal  do  Ipsemg,  com  a
educação,  dizendo  que  o  Estado  iria  virar  um  paraíso,  que  o  salário  deles  iria
melhorar. Hoje, para dar um abono de cento e poucos reais, abono para o pessoal da
Fhemig  é  com  perseguição,  com a  polícia.  Lá  não  tem  bandido,  não  precisa  de
polícia,  de assédio moral.  O que estamos vendo ser feito pelo PT aqui em Minas
Gerais  está  sendo  feito  pelo  PT  em  Brasília.  Hoje  mesmo  a  medida  provisória
encaminhada pela presidenta da República do PT vai tirar direitos dos trabalhadores.
Ela dizia, meus amigos da Fhemig, que a vaca tossia, mas que ela não tiraria direitos
dos  trabalhadores.  Vai  tirar.  Vai  aumentar  o  tempo  para  se  conseguir  o  seguro-
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desemprego.  Os  pescadores  que  têm  seus  filhos,  criancinhas,  agora,  para  terem
direito ao seguro-defeso, terão de ter anos como pescador. Então, só vão retirando os
direitos dos trabalhadores. Achei interessante o líder do PT, deputado federal Sibá
Machado, dizendo que o PT vai votar hoje à tarde, e vamos para a televisão para ver,
todo a favor da presidenta e contra os trabalhadores deste país. Isso é um absurdo.
Ontem estivemos na cidade de Jequitaí, onde somos majoritários, com a Comissão
de Minas e Energia, com os deputados Gil Pereira, Carlos Pimenta, com o prefeito Ju
e vários outros. Infelizmente, tudo está parando no governo do PT e não é só em
Minas Gerais. Lá em Brasília estão parando as rodovias, as obras, as obras do PAC.
Na saúde, mais de 50% das obras não foram realizadas, e por isso é que a crise está
institucionalizada  nesse  segmento.  Então,  hoje  vamos  ver  todos  os  deputados
federais do PT votarem contra os trabalhadores, da mesma maneira que aqui em
Minas Gerais os trabalhadores da educação não conseguem um acordo mínimo, em
que os efetivados, mães de família estão sendo perseguidos, conforme os dados que
estão chegando, principalmente pelo deputado João Leite, que está muito por dentro
dessa questão. Enfim, estão perseguindo cada dia mais os efetivados, os diretores,
dizendo  que  vão  mandá-los  embora.  Estão  mudando  as  coisas,  perseguindo  os
nossos amigos aqui da saúde do Estado, que fizeram com que o pronto-socorro João
XXIII  fosse o mais bem-avaliado do Brasil. Gente,  vamos cuidar desse pessoal.  A
inflação é de 8,5%. Então, não adianta um aumento de R$100,00, R$150,00 porque
isso não vai pagar nem a inflação. O governo estadual já está tendo uma arrecadação
de R$1.700.000.000,00 a mais só no aumento da luz, que diziam que iria abaixar.
Obrigado, Sr. Presidente, por ser um cumpridor dos compromissos.

O deputado João Vítor Xavier – Muito obrigado, presidente. Primeiramente gostaria
de cumprimentar  V.  Exa.  não apenas pela  votação de hoje,  o  que mostra que o
senhor respeita os servidores desta Casa, que mostra o valor que eles têm. Sempre
que tenho oportunidade, gosto de destacar que nunca tive oportunidade de trabalhar
com tantas pessoas qualificadas. Assim é nas comissões, aqui no Plenário, enfim, em
todos os setores desta Casa. Temos o privilégio de trabalhar com profissionais bem-
preparados, com alto nível técnico, de altíssima capacidade, de uma absurda, quase
inacreditável isenção. Os profissionais desta Casa tratam os deputados de oposição e
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de situação com o mesmo respeito, com a mesma capacidade. É um privilégio ter
uma equipe tão qualificada para atender ao Parlamento, para atender ao Estado de
Minas Gerais. V. Exa., deputado Adalclever Lopes, está de parabéns por valorizar os
servidores  desta  Casa,  o  que  mostra,  mais  uma vez,  sua  coerência  com  o  que
pregava durante sua campanha para a presidência da Casa. Mas quero fazer aqui
também  um  registro  do  que  disserem  os  outros  colegas.  Hoje,  deputado  Hely
Tarqüínio, é um dia muito triste para a história deste país. Desde a década de 1940,
com o presidente Getúlio Vargas, o Brasil vem colhendo a estruturação dos direitos
trabalhistas. Hoje, num dia só, a presidenta da República, por meio de uma medida
provisória, corta R$18.000.000.000,00 de direitos trabalhistas. O cidadão, que antes
tinha seguro-desemprego, terá maior dificuldade para acessar esse seguro. É assim
em diversos outros setores. É mais uma prova de que a presidente Dilma mentiu para
o povo brasileiro para ganhar a eleição. Aquela eleição não foi uma disputa eleitoral,
foi um estelionato eleitoral. A presidente mentiu para todos os brasileiros de maneira
fria e calculista para atingir seus objetivos. Ganhando a eleição, ela fez o contrário de
tudo o que ela pregou durante toda a sua campanha eleitoral. Ela chegou a dizer que,
no dia em que a vaca tossisse, cortaria direitos trabalhistas. Hoje é o dia nacional da
vaca  que  tosse  porque  hoje  a  presidente,  em  uma  canetada  só,  corta  do  povo
brasileiro R$18.000.000.000,00 em direitos trabalhistas. Por essas e outras, ela não
teve capacidade moral de vir a público falar ao trabalhador brasileiro no feriado do Dia
do Trabalho. Ela não cumpriu com o trabalhador o que prometeu, o que ela teve como
compromisso em sua campanha. E o que mais nos assusta: enquanto a presidente
corta R$18.000.000.000,00 em direitos do trabalhador, ela não corta R$1,00 em seus
39 ministérios. A presidência da República tem 39 ministérios. Ela não corta R$1,00,
ela não corta um ministério, ela não corta na carne. O PT, em vez de cortar os gastos
excessivos de um governo inchado, corta na carne do trabalhador brasileiro. Você,
trabalhador,  que  está  em  casa  nos  ouvindo,  é  que  pagará  a  conta  da
irresponsabilidade fiscal e da incapacidade administrativa do governo que aí está.
Presidente, já é certo que hoje teremos uma grande manifestação, haverá um grande
“panelaço” à noite, na hora do horário eleitoral do PT. Fica a minha pergunta: por que,
deputado  Sargento  Rodrigues,  a  presidente  Dilma  não  vai  participar  do  horário
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político do PT? É porque o PT tem vergonha do governo Dilma ou é porque a Dilma
tem vergonha do PT? Fica a nossa pergunta para hoje à noite. É a Dilma que tem
vergonha do PT ou é o PT que tem vergonha da Dilma? Para encerrar, quero trazer
minha solidariedade aos funcionários da Fhemig. Ontem fui testemunha, na carne, do
caos que já acontece na nossa cidade. Sem vocês, a saúde de Belo Horizonte e de
Minas  Gerais  para.  Vocês  são fundamentais  para  o  funcionamento  da  saúde em
nosso  estado.  Presidente,  conseguir  transferência  de  paciente  com  dengue
hemorrágica é uma batalha, é uma luta porque todas as UPAs de Belo Horizonte
estão  superlotadas.  Sem  essa  gente  séria,  simples,  correta  e  trabalhadora  da
Fhemig,  a  saúde  de  Minas  Gerais  para.  Eles  merecem  nosso  reconhecimento  e
nossa valorização. Obrigado, presidente.

O  deputado  Isauro  Calais  –  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  público
presente, venho rapidamente usar o microfone da Assembleia para declarar meu voto
parabenizando V. Exa. e a Mesa pelo projeto de autoria que valoriza os profissionais
desta Casa. Ouvi do deputado João Vítor Xavier que o servidor da Assembleia trata
todos os deputados sem distinção, trata bem todos os deputados. Sr. Presidente, nós,
deputados de primeira viagem, marinheiros de primeira viagem, deputados há dois,
três meses, somos tratados pelos servidores da Assembleia, seja pelos funcionários
do Plenário, seja nas diretorias, seja na garagem, enfim, em todas as repartições da
Assembleia, como qualquer outro deputado desta Casa. Sr. Presidente, só hoje na
Comissão  de  Constituição  e  Justiça  deliberamos  sobre  54  projetos.  Votamos  54
projetos  na  comissão.  Votamos,  porque  lá  nas  comissões  temos  profissionais
capacitados, competentes que nos dão condições de deliberar sobre esses projetos.
Deputado Adalclever  Lopes,  presidente,  valorizar  esses profissionais  é valorizar  a
Assembleia Legislativa, que faz um serviço para o povo mineiro. Esperamos também,
Sr. Presidente, que o governo dê o mesmo tratamento aos funcionários da Fhemig,
que são funcionários importantes para a condução da saúde em Minas Gerais. Muito
obrigado.

O presidente  (deputado Hely  Tarqüínio)  –  Com a palavra,  o  deputado Cristiano
Silveira.

O deputado Cristiano Silveira  –  Obrigado,  presidente.  Quero,  da  mesma forma,
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cumprimentar hoje os presentes nesta reunião, que é uma reunião que aponta para o
trabalho  da  Casa,  para a  produção legislativa.  É uma reunião  importante que fez
também a recomposição dos servidores da Assembleia. Quero dizer, presidente, que,
ainda que alguns colegas deputados não tenham a crença nos resultados do governo
Fernando  Pimentel,  que  se  inicia,  acredito  muito  no  sucesso  das  negociações.
Acredito que teremos sucesso na negociação com a educação e com os servidores
da  saúde.  É  claro  que  o  governo  vai  construir  sua  proposta  em  cima  da  sua
capacidade de fazer a recomposição e vai dar os reajustes devidos que os servidores
merecem. Isso acontecerá dentro da capacidade do Estado. Mas não tenho dúvida de
que as negociações avançarão, assim como temos visto na educação. Espero, Sr.
Presidente, que os mais pessimistas, que têm feito aqui uma exposição muito incisiva
em relação ao governo, possam depois, no futuro, com o resultado, com o sucesso
das negociações, vir  aqui até parabenizar o governo. É claro que o servidor sabe
também quem são os seus parceiros. Os “neoparceiros”, aqueles que ao longo dos
anos  não  se  comportaram  como  parceiros  do  servidor,  agora  vêm  e  fazem  a
discussão com muito calor. Mas o servidor sabe quem historicamente esteve ao seu
lado. Quero também fazer aqui outro comentário, presidente, sobre a votação de hoje
do Requerimento nº 287/2015, que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos.
Sabemos da dinâmica da Casa, mas é preciso, presidente, que haja mais celeridade
para aqueles requerimentos que tratam, na minha opinião, do drama humano, seja na
Comissão de Direitos Humanos, seja na Comissão de Segurança Pública, deputado
Sargento  Rodrigues,  seja  na  Comissão  de  Saúde.  Precisamos  ter  uma  certa
celeridade  para  alguns  requerimentos.  O  requerimento  que  foi  aprovado  hoje,
presidente,  pelo  Plenário,  tratava  do  pedido  de  informações  acerca  de  supostas
ações  violentas  de  policiais  em  ocupações  por  moradia  na  capital  e  na  região
metropolitana. Falávamos especialmente de uma ação ocorrida no dia 12/2/2015, na
região  do  Isidoro,  em  desfavor  de  Manuel  Ramos  de  Souza,  o  Bahia,  liderança
daquela ocupação. Pois bem. Aprovamos aqui esse requerimento, presidente, mas
lamentavelmente o Sr. Manuel Ramos de Souza, o Bahia, não está mais entre nós,
faleceu  vítima  de  homicídio.  Até  onde  sei,  não  foi  pela  polícia.  Então,  é  um
requerimento aqui aprovado pedindo esclarecimentos de uma situação lamentável de
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um cidadão que não está mais entre nós. Amanhã a Comissão de Direitos Humanos
realizará uma audiência pública justamente para discutir a questão das ocupações
urbanas  da região  metropolitana.  Esperamos  ajudar  a  mediar  esses  interesses  e
essas demandas da comunidade. Mais uma vez, obrigado. Acho que a Casa hoje deu
uma demonstração da sua capacidade de produção. Obrigado, presidente.

O  deputado  Professor  Neivaldo  –  Obrigado,  presidente.  Também  queria  aqui
declarar o meu voto favorável aos servidores desta Casa. Queria parabenizar  por
esse projeto e dizer também que, há apenas um mês nesta Casa, tenho dito sempre
que vejo os servidores da Assembleia com grande competência e respeito a nós,
deputados. Em todo momento que solicitamos, em todo momento que precisamos o
servidor  está  prestes  a  nos  servir.  Não  é  diferente  também  com  relação  aos
trabalhadores de educação do Estado, com os servidores da Fhemig, que estão aqui
nesta  tarde  e  que  também  estão  em  processo  de  negociação  com  o  governo
Pimentel. O governo Pimentel, diferentemente do governo Beto Richa, do PSDB do
Paraná, não manda bater, não manda espancar, procura negociar. Os servidores da
educação estão  num processo de negociação.  Já  houve várias  reuniões  em que
saímos com uma proposta satisfatória. No próximo dia 8, haverá também mais uma
reunião  com  o  Sind-UTE  e  com  o  governo  do  Estado,  para  que  avancemos.  É
importante destacar que o choque de gestão do governo Aécio Neves e do Anastasia
trouxe as condições precárias que os servidores vivem hoje. Na verdade, não existiu
choque de gestão,  existiu  um choque em cima do servidor.  Quem se precarizou,
quem sofreu com o choque de gestão foram os servidores. Agora, é lógico que nós e
o  governo  Pimentel  temos  um  compromisso  com  esses  servidores.  Estamos
dialogando, negociando para que o governo possa atender o servidor, que, satisfeito,
com certeza, continuará oferecendo seus serviços de qualidade. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, ocupo a tribuna, na tarde deste

dia  5  de  maio,  para  trazer  uma preocupação  enorme  que  estamos  vivenciando,
especialmente todos os membros da Comissão de Segurança Pública. Compartilho
com  V.  Exa.  e  com  os  demais  deputados  desta  Casa a  nossa  preocupação  em
relação ao que está acontecendo neste início de governo, quatro meses e pouco, na
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ponta da linha. A situação é muito preocupante. Hoje, foi proposto pelo deputado João
Leite, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, e também pela deputada
Celise  Laviola,  membro  efetivo  da  comissão...  Nós,  da  Comissão  de  Segurança
Pública,  estamos  preocupados  demais.  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.
Deputadas,  público  que  nos  visita  nas  galerias  e  que  está  nos  ouvindo  e
acompanhando pela TV Assembleia, estou recebendo em meu gabinete mensagens
via  e-mail  e  pelo  WhatsApp,  no  celular,  que  muito  nos  preocupa  em  relação  ao
funcionamento da máquina pública, especialmente da segurança pública. Qualquer
governo, seja nos planos municipal, estadual ou federal, precisa entender que há três
áreas do serviço público que são essenciais para a população: saúde, educação e
segurança. Essas áreas são absolutamente prioridades, não podem parar. Não pode
faltar  anestesia,  curativo,  equipamentos  e  medicamentos  na  área da  saúde e  do
transporte, que são essenciais para a população, especialmente para a mais carente
do  nosso  estado.  Da  mesma forma,  não  pode  faltar  merenda  escolar,  transporte
escolar  ou o pagamento de água ou de energia elétrica de uma escola,  que são
extremamente necessários para a população; não pode faltar gasolina para a viatura
da polícia ou do Corpo de Bombeiros. Não podem faltar equipamentos essenciais.
Somam-se  às  nossas  preocupações  mensagens  que  temos  recebido  de  alguns
companheiros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ao lado da Assembleia,
no  22º  Batalhão,  um grupo de policiais  pelo WhatsApp,  deputado Hely Tarqüínio,
mandou a seguinte mensagem no dia 23 de abril. Vou ler, para V. Exa. entender por
que o atual governo precisa priorizar o funcionamento e o custeio da máquina pública,
para que não ocorra um caos no Estado, nas áreas prioritárias. Vejamos a mensagem
que  recebi,  no  dia  23,  de  um  grupo  do  WhatsApp  de  policiais  militares  de  Belo
Horizonte: (– Lê:) “O 22º BPM não tem tático-móvel na rua hoje”. O tático-móvel é
aquela  viatura  maior,  a  Blazer.  Isso  foi  escrito  no  dia  23.  Outra  intervenção  no
WhatsApp: (– Lê:) “Essa é a realidade dos batalhões em BH, creio que no interior não
está diferente”. Mais adiante, outra mensagem diz o seguinte: (– Lê:) “Está 'f' – para
não dizer a palavra utilizada. Está difícil em todo lugar. A viatura em que estou cada
hora  acende uma luz  diferente  no  painel.  Há guarnição tático-móvel  rodando em
viatura-base,  ou  seja  em  um  uninho”.  Na  14ª  Companhia  nem  se  fala,  no  22º
Batalhão  está  sendo  patético,  ou  seja,  o  Tático-Móvel,  a  equipe  de  viatura  está
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trabalhando no policiamento a pé, porque não tem viatura. E as mensagens seguem:
“Ontem marchei 6 horas porque não tinha viatura”. E aqui ele usa uma expressão
chula: “Foda, querendo ou não, acaba desmotivando a tropa”. Eu vejo umas sessões
da PM com viatura zero e só para levar o comandante para casa e para o serviço.
Presidente, são várias mensagens em que policiais do 22º Batalhão, na capital, e do
34º Batalhão denunciam que não têm gasolina, não têm peças para repor na viatura,
para um cabo de embreagem, freio, e as viaturas estão baixadas. Porque o atual
governador  Fernando  Pimentel  ainda  não  conseguiu,  em  4  meses  e  5  dias  de
mandato, estabelecer o que é prioridade no governo. Ou seja, algumas secretarias,
sabemos, não têm a mesma necessidade que outras têm. Como vou dizer para o
governo não arranjar recursos e não fazer os hospitais funcionarem? Não podemos
parar um hospital, uma escola nem unidades do Corpo de Bombeiros, das polícias
Militar e Civil. Está faltando combustível, presidente Hely Tarqüínio. A Comissão de
Segurança Pública fez uma visita a dois batalhões do Corpo de Bombeiros, ao 3º
Batalhão,  na Avenida Antônio  Carlos, e ao  2º  Batalhão,  em Contagem. Nas duas
unidades fiz questão de ir até o depósito de materiais, e não havia cloro para fazer o
tratamento  da  água da piscina  para  os  bombeiros  e  as  brigadas  civis  treinarem,
alunos que vêm e que têm convênio com o Corpo de Bombeiros. Falta cloro, falta
gasolina.  Está  faltando gasolina  para colocar  no  motor  de  popa de motosserra  e
desencarcerador, aquele equipamento que tira vítimas do meio da ferragem. V. Exa.,
que é médico,  sabe perfeitamente o valor  que esse desencarcerador tem em um
grave  acidente  com  vítimas  presas  nas  ferragens.  Presidente  Hely  Tarqüínio,
aprovamos requerimento em caráter de urgência para que o secretário de Defesa
Social venha se reunir  com a Comissão de Segurança Pública urgentemente para
tratar  da  matéria.  Não  convocamos  o  secretário,  fizemos  um  convite,  não  será
audiência pública, será uma reunião reservada para que ele nos informe isso. Ora, se
não tem cloro nos batalhões de bombeiros, se falta gasolina para as viaturas e para o
motor de popa para salvar vidas, se faltam peças nas viaturas, o que o governo está
fazendo que não está priorizando o funcionamento e o custeio da máquina pública?
Há algo extremamente errado. O governador Fernando Pimentel mandou para esta
Casa um projeto de reforma administrativa em que criou três secretarias e aumentou
o salário  de  vários  cargos,  absurdamente.  Ao mesmo tempo,  alega que não tem
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dinheiro. Mas estamos vendo o feijão com arroz, aquilo que qualquer cidadão que se
assentar na cadeira de governador vai entender que deve priorizar. A máquina pública
não pode parar.  Em Teófilo  Otôni,  recebemos denúncias de que as viaturas estão
proibidas de adentrar o morro, a periferia, não podem combater o tráfico de drogas,
para evitar  o deslocamento e não gastar combustível.  Ora,  há uma orientação de
oficiais  para  que  não  haja  perseguição  sem  autorização  de  oficial  noturno.  Eu
pergunto: “O criminoso utiliza o veículo, comete o crime, e sai com o veículo em alta
velocidade,  e  a  viatura  tem  de  pedir  ao  oficial  que  estiver  no  turno  de  serviço
autorização  para  perseguir?”.  Aí  o  bandido  já  fugiu  há  muito  tempo.  Portanto,
presidente, quero dizer da minha preocupação com o governador Fernando Pimentel.
Vou dizer olhando nos olhos de V. Exa. que ele deve priorizar algumas áreas do seu
governo. Se a Secretaria de Cultura precisa cortar e tem verba, que corte e invista na
saúde,  que  invista  no  servidor  da  saúde,  na  educação,  na  segurança.  Mas  não
podemos,  presidente,  ter  ampliação  de  secretarias  e  deixar  áreas  extremamente
essenciais  sem  funcionar,  sem  o  servidor  receber  uma remuneração  digna,  sem
haver equipamentos e instrumentos para os servidores trabalharem. Eu confesso a V.
Exa. que...  Em uma das mensagens, o subtenente traz a seguinte notícia: (– Lê:)
“Estou há 20 anos na polícia e nunca vi algo acontecer como está acontecendo: todas
as  viaturas  do  batalhão  baixadas,  não  há  dinheiro  para  consertar  um  cabo  de
embreagem,  uma  lona  de  freio  ou  para  fazer  um  pequeno  reparo”.  O  que  o
governador está fazendo? Qual é a prioridade que o governador está estabelecendo
em seu governo? Ou seja, são áreas essenciais do governo, como eu já disse e volto
a repetir, presidente, e V. Exa., que é médico, sabe que não há como o governo fingir
que não está acontecendo nada. Não há como o governador Fernando Pimentel tapar
os olhos. A população espera uma resposta. Sr.  Governador,  segurança pública o
senhor não pode terceirizar;  os agentes de segurança pública o senhor não pode
deixar  sem gasolina,  sem equipamentos.  O  senhor,  se continuar  sentado na  sua
cadeira sem observar e sem ditar quais são as prioridades do Estado, vai fazer com
que  o  Estado entre  num verdadeiro  caos.  Eu faço  aqui  um apelo  ao  governador
Fernando Pimentel: o senhor deve cortar gastos, priorizar os serviços essenciais à
população. O cidadão clama por segurança pública neste estado, e V. Exa. continua
aí,  escondido, alheio, sem dar uma resposta à população de Belo Horizonte e do
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Estado de Minas Gerais. Acorde, governador Fernando Pimentel!
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 6, às 9 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem  do  dia:  (–  A ordem  do  dia  anunciada  foi  publicada  na  edição  anterior.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 9/2015

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em análise institui a Medalha
Francisco de Assis e dá outras providências.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  a  Emenda  nº  1,  por  ela
apresentada.

Agora vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei  sob análise busca instituir  a Medalha Francisco de Assis, a ser

concedida às pessoas que se destaquem na proteção da fauna em Minas Gerais. O
nome escolhido para a medalha faz referência a São Francisco de Assis, considerado
pela Igreja Católica protetor dos animais e padroeiro da ecologia.

A Comissão de Constituição e Justiça, quando da análise da matéria, concluiu pela
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando emenda que define a
data específica para a entrega da condecoração, já que ela não estava estabelecida
na proposição original.  Estabeleceu para tal  o  dia 4 de  outubro,  data em que se
comemora  o  dia  de  São  Francisco  de  Assis,  conforme  consta  da  justificação  do
projeto. Dessa forma, ficaria a cargo do Poder Executivo, apenas, a regulamentação
dos demais pormenores.
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A necessidade de pensarmos políticas públicas voltadas para a proteção e para o
bem-estar dos animais fez com que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais,  por  meio  desta  comissão,  promovesse,  nos  anos  de  2013  e  2014,  uma
discussão profunda do tema com a realização de um debate público e seis audiências
públicas. Esses eventos contaram com intensa participação do poder público e da
sociedade. Além disso, há que se destacar a instalação da Comissão Extraordinária
de  Proteção  dos  Animais,  em  28/4/2015,  com  o  objetivo  de  realizar  estudos  e
debates,  bem  como  propor  medidas  relacionadas  aos  vários  temas  afetos  aos
animais.

Vê-se, assim, que a atividade do Legislativo mineiro voltada para a proteção dos
animais denota a importância do tema e a necessidade do poder público de adotar
medidas voltadas para garantir a proteção da fauna, tal como previsto no art. 225 da
Constituição da República.

Dessa forma, entendemos que o reconhecimento de pessoas que contribuem para
a proteção da fauna, com a instituição da pretendida medalha, vem somar esforços
para que alcancemos a proteção e o bem-estar dos animais. Há que se destacar, por
fim,  que  o  4  de  outubro,  também  em  referência  a  São  Francisco  de  Assis,  é
considerado o Dia Mundial dos Animais, o que torna a data ainda mais oportuna para
a entrega da honraria.

Conclusão
Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  9/2015  com  a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Cássio Soares, presidente – Inácio Franco, relator – Marília Campos.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 320/2015
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, o projeto de lei em análise

tem por objetivo instituir a Semana Educacional da Posse Responsável de Animais
Domésticos e Educação Continuada.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1, por ela
apresentado.

Agora vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
Pretende-se, com o Projeto de Lei nº 320/2015, instituir,  no calendário oficial  do

Estado,  a  Semana Educacional  da  Posse Responsável  de  Animais  Domésticos  e
Educação Continuada.

A posse responsável de animais domésticos consistiria em uma série de práticas
que auxiliam no bom convívio do animal e no controle de doenças. Listamos a seguir
algumas  delas:  manter  o  animal  dentro  do  espaço  doméstico,  a  fim  de  evitar
transtornos relacionados com animais errantes; fornecer boas condições ambientais –
espaço adequado, higiene; vacinar regularmente o animal  (contra a raiva e outras
moléstias); proporcionar ao animal atividades físicas e momentos de interação com
as  pessoas,  lembrando-se  de  que  o  animal  só  deve  passear  em  vias  públicas
devidamente  contido,  utilizando coleira  e  guia;  responsabilizar-se  pela limpeza de
dejetos do animal; evitar a procriação inconsequente, isolando o animal nas fases de
cio ou utilizando métodos anticoncepcionais.

Muitas  dessas  práticas,  embora  divulgadas  por  órgãos  governamentais  e
organizações não governamentais voltadas para a o bem-estar do animal, ainda não
são adotadas ou observadas por pessoas que têm sob sua responsabilidade animais
domésticos.  Aliás,  cabe  aqui  uma  observação  a  respeito  do  termo  “posse
responsável", que dá margem a uma discussão sobre a condição dos animais: são
eles objeto de tutela do Estado ou devem ser vistos como sujeitos de direito, como
ocorre em alguns países estrangeiros, a exemplo dos Estados Unidos? No Brasil, o
tratamento dispensado aos animais do ponto de vista jurídico, até o momento, é que
eles são objeto de tutela estatal.

O projeto em análise pretende instituir uma semana inteira dedicada a atividades de
conscientização sobre a posse responsável de animais.

Já  existe  oficialmente,  no  calendário  do  País,  o  Dia  Nacional  dos  Animais,
comemorado no dia 14 de março. Esse dia foi instituído a partir da apresentação do
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Estatuto dos Animais, no Congresso Nacional, por meio de propositura do deputado
Eliseu Padilha, o qual pretende consolidar as disposições jurídico-protetivas voltadas
para os animais e os deveres que para com eles devem ter os humanos. Essa é uma
data que se presta a repensar as atitudes de nós, humanos, em relação ao meio
ambiente, à preservação dos biomas necessários à manutenção da vida animal e aos
cuidados que precisamos ter com os animais mais próximos, os domésticos, que nos
acompanham e nos trazem  alegria  e carinho.  Da mesma forma,  o 4  de  outubro,
escolhido como o Dia Mundial dos Animais por ser também o dia consagrado a São
Francisco de Assis, tido como um dos maiores defensores dos animais.

No ano passado, o deputado federal Ricardo Izar (PSD-SP) apresentou o Projeto
de Lei 7.864/2014, propondo a criação do Dia Nacional de Libertação dos Animais, a
ser comemorado em 18 de outubro. Foi nessa data, no ano de 2013, que ocorreu em
São Roque, São Paulo, um fato sem precedentes em nosso país: o Instituto Royal,
que usava animais em testes científicos, foi invadido por um grupo de defensores de
animais, que levaram os 178 cães da raça beagle usados nos testes, além de sete
coelhos.  Dezenove  dias  após  a  invasão,  o  referido  instituto  declarou  que  iria
interromper definitivamente os testes com animais e encerrou suas atividades. A data
é considerada um marco na defesa e proteção de animais no Brasil. O projeto do
deputado  paulista  foi  arquivado  ao final  da  legislatura,  mas  a  qualquer  momento
poderá ser desarquivado e poderemos ter mais uma data voltada para a proteção e
defesa dos animais.

Constatada a existência de datas significativas para conscientização da sociedade
como um todo sobre a necessidade de proteção dos animais, o mais recomendável
seria propor atividades de conscientização sobre a posse responsável  de animais
nessas datas oficialmente consagradas a eles, ou seja, nos dias 14 de março e 4 de
outubro. Com essas considerações, propomos o Substitutivo nº 2, apresentado na
conclusão deste parecer.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 320/2015 na forma do

Substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
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SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre atividades educacionais nos Dias Mundial e Nacional dos Animais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  No  Dia  Mundial  dos  Animais  e  no  Dia  Nacional  dos  Animais,  serão

desenvolvidas  atividades  educacionais  e  de  conscientização  sobre  a  posse
responsável de animais domésticos.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Cássio Soares, presidente – Marília Campos, relatora – Inácio Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 422/2015
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria  do  deputado  Fred Costa,  o  projeto  de  lei  em análise,  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.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, por ela
apresentado.

Agora vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
Pretende-se, com o Projeto de Lei nº 422/2015, instituir,  no calendário oficial  de

eventos do Estado, a Semana Educacional do Controle de Zoonoses nas escolas
públicas, a ser realizada na primeira semana de setembro.

Em seu exame da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou um
substitutivo  promovendo  alterações  no  texto  original  para  adequá-lo  à  técnica
legislativa e corrigir impropriedades. Passemos, agora, à análise do mérito.

Zoonoses são doenças e infecções transmitidas ao homem por animais. Entre as
mais comuns estão aquelas transmitidas por animais que convivem com os humanos
numa  relação  de  muita  proximidade,  como  a  toxoplasmose  (transmitida
principalmente pelos felinos, hospedeiros definitivos do protozoário da doença) e a
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raiva (doença provocada por vírus e transmitida por meio da mordida de um animal
contaminado, como o cão).

Mais  de 200 zoonoses são conhecidas,  e algumas são causa de consideráveis
morbidade e mortalidade, como o ebola. Causador da febre hemorrágica, o ebola é
um dos vírus mais mortais que existem. Ele mata até 90% dos infectados e ainda não
há  vacina  disponível  para  uso  na  população.  Desde  fins  de  2013,  o  continente
africano  enfrenta  a  maior  epidemia  do  vírus  ebola  já  registrada,  que  atingiu,
principalmente, Guiné, Serra Leoa, Libéria e Nigéria. Segundo a Organização Mundial
da Saúde – OMS –, o surto atual não tem precedentes em relação ao número de
pessoas infectadas, de mortos e de extensão geográfica. A gravidade da situação e a
possibilidade  de  transmissão  da  doença  por  viajantes  originários  desses  países
resultaram num estado de alerta em todo o mundo. No Brasil,  até agora, não há
registro de nenhum caso dessa doença.

No entanto, zoonoses de menor gravidade, mas também causadoras de óbitos, têm
sido  registradas  com  frequência  no  País,  a  ponto  de  se  tornarem  verdadeiras
epidemias. É o caso da dengue, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. A
doença,  por  mais  combatida  que  seja,  continua  proliferando  em  muitos  estados
brasileiros  e  ocasionando  inúmeros  óbitos,  principalmente  em  sua  modalidade
hemorrágica. Em 2015, o número de casos de dengue confirmados no estado de São
Paulo chegou a 222.044 e bateu o recorde histórico, segundo boletim divulgado pelo
Centro de Vigilância Epidemiológica – CVE –, vinculado à Secretaria de Saúde do
Estado. De acordo com o órgão, o número de casos deste ano é o maior desde o
início da série, em 1987, superando 2013, que contabilizou 209.052 casos.

Em  época  de  chuvas  torrenciais,  também  são  comuns  entre  nós  os  casos  de
leptospirose, doença infecciosa causada por uma bactéria presente na urina de certos
animais, transmitida ao homem principalmente durante as enchentes, quando a água
da chuva extravasa do sistema de captação de água pluvial  e se mistura à urina
contaminada dos ratos, que habitam aos milhões em toda parte. Bovinos, suínos e
cães também podem adoecer e transmitir a leptospirose ao homem.

Longa é a lista de zoonoses que podem nos atingir, mas não poderíamos deixar de
lembrar a leishmaniose – cujas fontes de infecção são, principalmente, os animais
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silvestres e os insetos que abrigam o parasita em seu tubo digestivo, mas que tem no
cão doméstico o hospedeiro mais importante – e a febre maculosa brasileira, doença
transmitida por um carrapato hematófago encontrado em animais de grande porte
(bois, cavalos, etc.), cães, aves domésticas, roedores e, especialmente, na capivara,
o maior de todos os reservatórios naturais.

Apesar  dos  avanços  verificados  no  seu  controle,  a  incidência  de  zoonoses
permanece alta em todos os países em desenvolvimento. E o problema se agrava à
medida que o espaço urbano avança em direção ao espaço rural e desaloja animais
de  seus  habitat,  especialmente  insetos,  trazendo-os  para  o  meio  urbano,  onde
proliferam descontroladamente por não terem os inimigos naturais existentes em seu
meio original. Novas zoonoses aparecem constantemente como resultado de troca de
comportamento de alguns vetores de doenças e podem se transformar em ameaças,
principalmente  para  grupos  demográficos  vulneráveis,  como  crianças,  idosos  e
trabalhadores ligados às áreas da saúde pública e veterinária.

A maioria  dos  municípios  dispõe  de um serviço  de  controle  de  zoonoses.  Eles
desempenham  suas  funções  por  meio  do  controle  de  populações  de  animais
domésticos (cães, gatos e animais de grande porte) e de animais sinantrópicos. Sua
ação  é  baseada em  trabalhos  educativos,  procurando  esclarecer  e  contar  com  a
colaboração e participação de toda a sociedade, complementada por ações legais e
fiscais.

Ora,  o projeto em análise, na medida em que propõe a instituição, nas escolas
públicas, da Semana Educacional do Controle de Zoonoses, propiciará um momento
específico para o debate dessa matéria no ambiente escolar. 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,
palestras e da distribuição de material informativo, sobre o controle de zoonoses. A
medida proposta colabora, pois, nessa ação de prevenção e controle, atingindo um
público numeroso de crianças e jovens.

Informando-se, o aluno conhece; conhecendo, tem meios não só de evitar essas
doenças, como também de atuar na sua prevenção e no seu controle.
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Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 422/2015 na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Cássio Soares, presidente – Inácio Franco, relator – Marília Campos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 93/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.873/2011, “proíbe a utilização de recipientes
de alumínio, lata e similares cuja abertura de alavanque da parte externa se introduza
no conteúdo interno ou tenha qualquer contato com este.”.

Publicado no  Diário do Legislativo de 28/2/2015, foi o projeto distribuído para as
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 proposição em análise  tem por  objetivo  proibir  a  utilização  de  recipientes  de

alumínio, lata e similares cuja abertura de alavanque da parte externa se introduza ou
tenha  qualquer  contato  com  o  conteúdo  interno.  Para  tanto,  os  fabricantes,
distribuidores, fornecedores e comerciantes terão o prazo de 90 dias para retirar do
mercado os mencionados recipientes, sob pena de multa.

Na justificação que acompanha o projeto, o autor afirma que os modelos de lacres
de recipientes de alumínio, latas e similares existentes no mercado estão colocando
em perigo a saúde da população, uma vez que, do modo como são produzidos hoje,
ao ser quebrado o lacre ou alavanca da abertura dos recipientes há o contato do lacre
com o conteúdo destes, o que possibilita a contaminação.

É  importante  ressaltar  que  proposição  similar,  o  Projeto  de  Lei  n°  1.873/2011,
tramitou  nesta  Casa  em  legislatura  anterior  tendo  sido  arquivado  ao  final  da
legislatura sem a análise desta comissão.
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Feitas tais considerações iniciais, passemos ao exame da proposição.
A Constituição Federal,  em seu art.  23,  inciso II,  estabelece como competência

comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e
da  assistência  pública.  No  art.  24,  inciso  XII,  prevê  a  competência  legislativa
concorrente  dos  estados  para  legislar  sobre  proteção e  defesa  da  saúde.  Assim,
apesar de os estados possuírem competência concorrente para legislar sobre saúde,
à União compete estabelecer as normas gerais sobre o assunto.

No uso de sua atribuição, a União, editou a Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
que “define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de
Vigilância  Sanitária  e  dá  outras  providências”.  No  seu  art.  8°,  atribuiu  à  Agência
Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  Anvisa  –  a  competência  para  regulamentar,
controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, entre
os quais  embalagens para alimentos,  e ainda as instalações físicas e tecnologias
envolvidas no processo de produção.

De acordo com o  art.  2º  do Regulamento da Anvisa,  aprovado pelo Decreto nº
3.029, de 16 de abril de 1999, a agência tem por finalidade promover a proteção da
saúde da população por meio do controle sanitário da produção e da comercialização
de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, incumbindo-lhe, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que
envolvam risco à saúde pública.

A Anvisa, no seu site, informa que:
“Os regulamentos relacionados às embalagens incluem as embalagens e materiais

que entram em contato direto com alimentos e são destinados a contê-los, desde a
sua fabricação até a sua entrega ao consumidor, com a finalidade de protegê-los de
agente externos, de alterações e de contaminações, assim como de adulterações.

Incluem ainda os equipamentos para  alimentos utilizados  durante a elaboração,
fracionamento,  armazenamento,  comercialização  e  consumo  de  alimentos.  Estão
incluídos  nesta  definição:  recipientes,  máquinas,  correias  transportadoras,
tubulações, acessórios, válvulas, utensílios e similares.

A legislação sanitária de embalagens está organizada por tipo de material, ou seja:
plástico, celulósico, metálico, vidro, têxtil e elastomérico. Além disso, algumas normas
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estabelecem princípios  gerais  referentes a  materiais  em contato  com alimentos  e
requisitos específicos que se aplicam a alguns materiais.

Os regulamentos sobre embalagens são harmonizados no Mercosul e,  portanto,
qualquer  alteração  nestes  regulamentos  requer  discussão  e  consenso  naquele
âmbito.  Para  fins  de  regulamentação  de  embalagens,  o  Mercosul  utiliza  como
referências regulamentos de embalagens e materiais para contato com alimentos da
Comunidade Europeia, do Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos
da  América  e  do  Instituto  Alemão  de  Avaliação  de  Risco  (BfR),  entre  outras.”.
(disponível  em:
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Alimentos/Assunto
s+de+Interesse/Embalagens> acesso em 6/4/2015)

A Anvisa editou também a Resolução RDC n° 91,  de 11 de maio de 2001, que
aprova o Regulamento Técnico – Critérios Gerais e Classificação de Materiais para
Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos – constante no anexo da
referida  resolução,  com a  finalidade  de estabelecer  princípios  gerais  referentes  a
embalagens e equipamentos em contato com alimentos, que serão complementados
com  regulamentos  técnicos  específicos  para  cada  tipo  de  material.  O  art.  2°  da
resolução  prevê  que  “o  não  cumprimento  aos  termos  desta  Resolução  constitui
infração sanitária, sujeitando os infratores às penalidades da Lei nº 6.437, de 20 de
agosto de 1977, e demais disposições aplicáveis.”.

A resolução prevê: o alcance do regulamento, as definições, os critérios gerais, a
classificação  dos  materiais,  os  critérios  para  fabricação  e  composição  das
embalagens,  os  critérios  para  alteração  na  fabricação  em  composição  das
embalagens, as restrições de uso e especificações, entre outras normas.

Tal  resolução deve,  portanto,  ser  observada e  aplicada a  todas  as  embalagens
(elaboração,  fracionamento,  armazenamento,  distribuição,  comercialização  e
consumo) e equipamentos que entram em contato direto com alimentos durante sua
produção.

A Anvisa  ainda editou  a Resolução RDC n°  20,  de  22  de março de 2007,  que
“aprova o Regulamento Técnico sobre Disposições para Embalagens, Revestimentos,
Utensílios,  Tampas  e  Equipamentos  Metálicos  em  Contato  com  Alimentos”.  Tal
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resolução leva em consideração a Resolução GMC nº 3, de 1992, sobre "Critérios
Gerais para Embalagens e Equipamentos Alimentícios em Contato com Alimentos" e
estabelece  que  as  embalagens  e  os  equipamentos  metálicos  em  contato  com
alimentos  devem  cumprir  os  requisitos  estabelecidos  em  regulamento  técnico
Mercosul específico. O art. 2° da resolução também prevê que “o não cumprimento
aos termos desta Resolução constitui infração sanitária, sujeitando os infratores às
penalidades  da  Lei  nº  6.437,  de  20  de  agosto  de  1977,  e  demais  disposições
aplicáveis”.

O item 1 do anexo contido na Resolução RDC n° 20, de 2007, estabelece que suas
regras se aplicam às embalagens, aos revestimentos, aos utensílios, às tampas e aos
equipamentos elaborados com materiais metálicos, revestidos ou não, que entram em
contato com alimentos e suas matérias-primas durante sua produção,  elaboração,
transporte, distribuição e armazenamento.

É necessário ainda ressaltar que a Constituição Federal, nos incisos I e VII do art.
22, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre direito comercial
e  comércio  interestadual.  Sobre  o  assunto  destacamos  decisões  proferidas  pelo
Supremo Tribunal Federal  – STF –, em casos análogos, em que esse órgão não
admite  a  competência  concorrente  dos  estados  para  legislar  sobre  matéria  de
competência privativa da União que possa afetar o comércio interestadual:

“Preliminar de ofensa reflexa afastada, uma vez que a despeito da constatação,
pelo Tribunal, da existência de normas federais tratando da mesma temática, está o
exame na  ação  adstrito  à  eventual  e  direta  ofensa,  pela  lei  atacada,  das  regras
constitucionais de repartição da competência legislativa. Precedente: ADI 2.535-MC,
rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 21.11.03. 2. Seja dispondo sobre consumo (CF, art.
24, V), seja sobre proteção e defesa da saúde (CF, art. 24, XII), busca o Diploma
estadual impugnado inaugurar regulamentação paralela e explicitamente contraposta
à legislação federal vigente. 3. Ocorrência de substituição – e não suplementação –
das  regras  que  cuidam  das  exigências,  procedimentos  e  penalidades  relativos  à
rotulagem informativa de produtos transgênicos por norma estadual que dispôs sobre
o tema de maneira igualmente abrangente. Extrapolação, pelo legislador estadual, da
autorização constitucional voltada para o preenchimento de lacunas acaso verificadas
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na legislação federal. Precedente: ADI 3.035, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.10.05.
4. Declaração de inconstitucionalidade consequencial ou por arrastamento de decreto
regulamentar superveniente em razão da relação de dependência entre sua validade
e a legitimidade constitucional da lei objeto da ação. Precedentes: ADI 437-QO, rel.
Min. Celso de Mello, DJ 19.02.93 e ADI 173-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.04.90.
5. Ação direta cujo pedido formulado se julga procedente. (ADI n° 3645/PR)

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Obrigatoriedade de informações em
embalagens  de  bebidas.  Comércio  interestadual  e  internacional.  Existência  de
legislação federal. Atuação residual do Estado-membro. Impossibilidade. Ofensa ao
artigo 24, V, da CF/88. Artigo 2º da Lei Estadual 2.089/93. Fixação de competência
para regulamentar a matéria. Simetria ao modelo federal. Competência privativa do
Governador  do  Estado.  1.  Rótulos  de  bebidas.  Obrigatoriedade  de  informações.
Existência de normas federais em vigor que fixam os dados e informações que devem
constar dos rótulos de bebidas fabricadas ou comercializadas no território nacional.
Impossibilidade de atuação residual do Estado-membro. Afronta ao artigo 24, V, da
Constituição Federal. Precedentes. 2. Delegação de competência. Inobservância do
artigo 84, IV, da Carta Federal. Por simetria ao modelo federal, compete apenas ao
Chefe do Poder  Executivo estadual  a expedição de decretos  e regulamentos que
garantam a fiel  execução das leis.  3.  Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 2.089, de 12 de fevereiro de
1993, do Estado do Rio de Janeiro.”. (ADI n° 910/RJ)

“(...) 4. Proteção e defesa da saúde pública e meio ambiente. Questão de interesse
nacional. Legitimidade da regulamentação geral fixada no âmbito federal. Ausência de
justificativa para tratamento particular e diferenciado pelo Estado de São Paulo. 5.
Rotulagem  com informações  preventivas  a  respeito  dos  produtos  que  contenham
amianto. Competência da União para legislar sobre comércio interestadual (CF, artigo
22, VIII). Extrapolação da competência concorrente prevista no inciso V do artigo 24
da  Carta  da  República,  por  haver  norma  federal  regulando  a  questão.”.  (ADI  n°
2656/SP)

Dessa  forma,  somado  ao  fato  de  já  haver  regulamentação  editada  pelo  órgão
federal  competente,  não  seria  razoável  estabelecer  critérios  de  comercialização,
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produção, elaboração, transporte, distribuição e armazenamento de produtos apenas
no Estado de Minas Gerais,  conforme pretendido.  Além de tal  medida dificultar  o
comércio interestadual ou internacional de tais produtos, o estabelecimento dessas
regras só poderia ser feito por meio de uma norma nacional, para evitar distorções
em todo o território federal, o que já foi feito pela União e seus órgãos técnicos.

Por último, ressaltamos que projeto de lei semelhante tramitou no Estado do Rio de
Janeiro  (PL n°  309/2011),  tendo  recebido  parecer  pela  inconstitucionalidade,  por
afronta à competência da União para legislar sobre comércio interestadual.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei n° 93/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – João Alberto – Antônio

Jorge – Bonifácio Mourão – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 133/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “determina que
todos os hospitais e clínicas que realizam exames de raio X no âmbito do Estado
disponibilizem aos pacientes aventais de proteção radiológica, protetores de tireoide e
óculos plumbíferos com proteção frontal e lateral e dá outras providências”.

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.

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 tela visa, nos termos de seu art. 1º, obrigar que os hospitais e as

clínicas que realizam exames de raios X adquiram e disponibilizem aos pacientes
aventais  de  proteção radiológica,  protetores de tireoide e  óculos  plumbíferos  com
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proteção frontal e lateral, de acordo com as características fixadas em seu parágrafo
único.

Em seu art.  2º,  estabelece que todos  os hospitais  e  clínicas do  Estado devem
manter os aparelhos de raios X devidamente vistoriados e certificados pela Secretaria
de Estado de  Saúde  ou outro  órgão  indicado por  essa secretaria.  Dispõe  que a
certificação será anual.

Observamos que tramitou, na última legislatura, projeto de lei de mesmo conteúdo,
não tendo recebido parecer nessa Comissão (Projeto de Lei nº 3.544/2012).

Passemos à análise da matéria.
Primeiramente, ressaltamos que 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. Inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa
em  relação  à  matéria  objeto  da  proposição  em  análise  e,  portanto,  não  há
impedimento quanto à iniciativa para que esta Casa Legislativa a apresente; todavia o
conteúdo do projeto em epígrafe já foi atendido no Código de Saúde do Estado – Lei
nº 13.317, de 24 de setembro de 1999. Segundo o art. 91, III, do mencionado código,
estabelecimentos  que  utilizam  equipamentos  de  radiações  ionizantes  e  não
ionizantes  dependem  de  autorização  do  órgão  sanitário  competente  para
funcionamento e devem “dispor de equipamentos envoltórios radioprotetores para as
partes corpóreas do paciente que não sejam de interesse diagnóstico ou terapêutico”.

O órgão sanitário competente para a autorização a que se refere esse artigo deve
editar  regulamento que determine os requisitos mínimos para a estrutura física de
hospitais e clínicas que realizam exames de raios X, a fim de minimizar os possíveis
danos causados por eles.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, que exerce as atividades de
regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária, nos
termos do inciso II do art. 200 da Constituição Federal, estabeleceu minuciosamente
as  diretrizes  básicas  de  proteção  radiológica  e  dispôs  sobre  o  uso  dos  raios  x
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diagnósticos em todo território nacional, por meio da Portaria nº 453, de 1º de junho
de 1998.

Ademais,  observamos  que  o  conteúdo  da  proposição  em  comento  contém
especificações técnicas que escapam da competência  do  Poder  Legislativo,  cujas
normas devem obedecer ao princípio da generalidade.

Assim,  em  vista  dos  argumentos  expostos,  entendemos  que  a  proposição  sob
análise não deve prosperar.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 133/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – João Alberto – Antônio

Jorge – Bonifácio Mourão – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 143/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei  em tela, de autoria do deputado Fred Costa, tem como objetivo
obrigar  as  farmácias  e  drogarias  do  Estado  a  colocar  em  suas  dependências,  à
disposição dos consumidores, exemplar do compêndio de bulas de medicamentos,
para consulta gratuita, em local visível e de fácil acesso.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  5/3/2015,  o  projeto  de  lei  foi  distribuído
preliminarmente para esta Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer
acerca da juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela pretende assegurar o direito do consumidor de ter acesso

às informações constantes nas bulas de medicamentos comercializados no Brasil por
meio do Compêndio de Bulas de Medicamentos, que deverá ser disponibilizado nas
farmácias e drogarias.

De acordo com o autor da proposição, a medida se justifica pelo fato de que grande
número de usuários que recebem medicamentos gratuitos por meio da rede pública
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de  saúde  obtém  as  doses  prescritas  não  em  caixas,  mas  em  cartelas
desacompanhadas de bula. Afirma ainda o autor que as informações constantes na
bula  são  valiosas  e  constituem  parte  do  tratamento,  sendo  grande  parte  dos
pacientes formada por pessoas idosas, que têm dificuldade de acessar, na internet,
as informações pertinentes aos medicamentos.

O Compêndio de Bulas de Medicamentos é um documento elaborado pela Agência
Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  Anvisa  –,  o  qual,  como o  próprio  título  indica,
agrupa  todas  as  informações  contidas  nos  textos  de  bulas  dos  medicamentos
registrados e comercializados no Brasil.

Pelo  prisma  jurídico-constitucional,  importa  dizer  que  tanto  a  União  quanto  os
estados estão habilitados a legislar sobre direitos do consumidor, bem como sobre a
proteção e a defesa da saúde, na via da legislação concorrente, conforme dispõe o
art. 24, V e XII.

Com efeito, o projeto guarda conexão tanto com a defesa do consumidor quanto
com a proteção da saúde, encontrando respaldo constitucional para a sua aprovação.

A Assembleia Legislativa, por sua vez, encontra-se habilitada para dispor sobre a
matéria, em consonância com o preceito constante no art. 61, XVIII, da Constituição
do Estado.

Há ainda que se destacar que a proposição não conflita com disposições de leis
federais, enquadrando-se dentro dos limites da competência concorrente suplementar
do Estado nos termos do art. 24, § 2º, da Constituição Federal de 1988.

Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de
1990), em seu art. 6º, incisos I e III, assim dispõe:

“Art. 6º – São direitos básicos do consumidor:
I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas

no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
(...)
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;”.

Portanto, fica demonstrada a competência legislativa do Estado para suplementar
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as disposições da lei federal acima transcritas de forma a conferir mais eficácia aos
direitos do consumidor nelas assegurados; contudo entendemos que a proposição
precisa adequar-se ao princípio da proporcionalidade no que tange à punição aos
estabelecimentos  que  deixarem  de  disponibilizar  ao  consumidor  o  compêndio  de
bulas.

Não  é  razoável  exigir  que  o  estabelecimento  comercial  mantenha  em  suas
dependências bulas de medicamentos que não são por ele oferecidos ao consumo,
sendo, portanto, excessiva a punição de farmácia ou drogaria por não disponibilizar
ao consumidor o acesso a tais bulas. Não há que se falar em dever de informação ao
consumidor por parte do estabelecimento quanto a produtos que este não oferece ao
mercado.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 1, que propõe restringir o dever de
informação apenas com relação aos produtos comercializados pelo estabelecimento,
sendo indevida a exigência de disponibilização de informações sobre outros itens não
oferecidos por ele.

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

do Projeto de Lei nº 143/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Obriga as farmácias  e drogarias  situadas no Estado a manter  à disposição dos
consumidores o Compêndio de Bulas de Medicamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As farmácias e drogarias situadas no Estado ficam obrigadas a manter em

suas  dependências,  em  local  visível,  exemplar  do  Compêndio  de  Bulas  de
Medicamentos, editado  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  Anvisa  –,
contendo todos os medicamentos postos à venda no estabelecimento, para consulta
gratuita pelos consumidores.

Parágrafo único – O compêndio de bulas a que se refere o caput deste artigo será
atualizado  pelo  estabelecimento  sempre  que  colocar  a  venda  novo  medicamento
regularmente aprovado para comercialização pela Anvisa.

Art.  2°  –  As  farmácias  e  drogarias  situadas  no  Estado  afixarão  em  suas
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dependências,  em  local  visível,  placa  ou  cartaz  com  os  dizeres:  “Este
estabelecimento  dispõe  do  Compêndio  de  Bulas  de  Medicamentos para  consulta
pública gratuita”.

Art. 3° – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores a multa de
1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobrada em dobro
em caso de reincidência.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados da data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – João Alberto – Antônio

Jorge – Bonifácio Mourão – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 193/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, a proposição em epígrafe “dispõe sobre o limite
máximo de tempo de atraso permitido para a entrega de imóvel adquirido antes do
término da obra”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora  apresentada,
preliminarmente, quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise fixa um prazo máximo de tolerância de 120 dias a contar

da data pactuada em contrato, para entrega de imóvel adquirido antes do término da
obra.

Além disso, a proposição determina que o fornecedor encaminhe, periodicamente,
aos  consumidores  adquirentes  de  unidades  de  imóveis  autônomas,  relatórios
informativos sobre o andamento das obras, com intervalo máximo de 120 dias.

O projeto prevê, ainda, a aplicação de multa compensatória e de multa moratória,
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além  das  sanções  administrativas  e  penais  dispostas  no  Código  de  Defesa  do
Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990), em caso de descumprimento do prazo
estabelecido no seu art. 3º.

O  autor  justifica  a  apresentação  da  proposição  afirmando  que,  em  razão  da
demanda crescente do ramo da construção civil no Estado, é necessário que sejam
estabelecidas regras próprias destinadas ao inadimplemento do fornecedor, tendo em
vista que o comprador em atraso com quaisquer de suas obrigações se sujeita ao
pagamento de multa e juros.

É importante  registrar  que proposição similar  tramitou nesta  Casa legislativa  na
legislatura passada (Projeto de Lei nº 3.145/2012), tendo esta comissão analisado a
matéria no que tange ao juízo de admissibilidade e concluído pela sua juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade;  contudo,  reexaminando  a  matéria,  se  mostra
necessária a revisão do posicionamento adotado.

Em que pese ao propósito do autor de coibir abusos e evitar transtornos para os
consumidores em relação ao prazo para a entrega de imóvel em construção, bem
como de fixar penalidades para a hipótese de descumprimento do referido prazo pelo
fornecedor,  a  proposição  encontra  óbices  de  naturezas  constitucional  e  legal,
conforme veremos a seguir.

Da detida análise da proposição, extrai-se que a matéria – fixação de termo máximo
para entrega de imóvel adquirido antes do término da obra – envolve o campo da
autonomia da vontade e da liberdade contratual,  conteúdos estes pertencentes ao
direito  civil,  especificamente  ao  ramo  do  direito  das  obrigações  (contratos),  cuja
regulamentação compete privativamente à União, nos termos do inciso I do art. 22 da
Constituição da República de 1988.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de
lei do Estado de Pernambuco que fixava data de vencimento para as mensalidades
escolares:

“Ementa:  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Lei  N.  10.989/93  do  Estado  de
Pernambuco.  Educação:  serviço  público  não  privativo.  Mensalidades  escolares.
Fixação da data de vencimento. Matéria de Direito Contratual. Vício de iniciativa. 1.
Os  serviços  de  educação,  seja  os  prestados  pelo  Estado,  seja  os  prestados  por
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particulares,  configuram  serviço  público  não  privativo,  podendo  ser  desenvolvidos
pelo setor privado independentemente de concessão, permissão ou autorização. 2.
Nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição do Brasil, compete à União legislar
sobre  direito  civil.  3.  Pedido  de  declaração  de  inconstitucionalidade  julgado
procedente.

(ADI 1007, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 31/8/2005, DJ 24-
2-2006 PP-00005 Ement Vol-02222-01 PP-00007)”.

Não  se  pode  olvidar  também  que  existe  legislação  federal  regulamentando  a
matéria,  qual  seja  a  Lei  nº  4.591,  de  1964,  que  dispõe  sobre  o  condomínio  em
edificações e as incorporações imobiliárias.

Cumpre  salientar  ainda  que  se  relacionam  com  o  contrato  de  incorporação
imobiliária  negócios  ligados  à  construção  civil  e  empreendimentos  imobiliários.  O
incorporador  pode  efetuar  ou  não  a  construção,  mas  em  ambas  as  hipóteses
responsabiliza-se  pela  entrega,  no  prazo  e  demais  condições  ajustadas,  da  obra
concluída, nos termos do art. 29 da Lei nº 4.591, de 1964.

A citada lei, no art. 43, prevê:
“Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preço

certos,  determinados  ou  determináveis,  mesmo  quando  pessoa  física,  ser-lhe-ão
impostas as seguintes normas:

I – informar obrigatoriamente aos adquirentes, por escrito, no mínimo de seis em
seis meses, o estado da obra;

II  –  responder  civilmente  pela  execução da incorporação,  devendo indenizar  os
adquirentes ou compromissários, dos prejuízos que a estes advierem do fato de não
se concluir a edificação ou de se retardar injustificadamente a conclusão das obras,
cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, se for o caso e se a este couber a
culpa;”. (Grifos nossos.)

Estas disposições também se aplicam ao construtor que contratar por empreitada a
preço fixo, de acordo com o art. 57 da Lei nº 4.591, de 1964.

Percebe-se, portanto, que o intuito protetivo visado pela proposição em epígrafe já
encontra,  em  outros  termos,  regulamentação  federal  suficiente  para  garantir  os
direitos dos adquirentes de imóvel em construção, razão pela qual a iniciativa em tela
se mostra despicienda.
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É inegável  que a relação jurídica estabelecida entre o adquirente  e o  vendedor
(construtora  ou  incorporadora)  de  imóvel,  muitas  vezes,  constitui  uma relação  de
consumo; contudo, em respeito ao princípio da livre iniciativa, inserto no caput do art.
170  da Constituição  da  República,  apenas  se  admite  a  intervenção do  legislador
estadual  para  regulamentar  aspectos  tipicamente  de  consumo,  o  que  não  se
confunde com a fixação do conteúdo das cláusulas contratuais, tarefa esta, em regra,
atribuída às partes interessadas.

A prerrogativa, fixada no inciso VIII do art. 24 da Constituição da República de 1988,
de o estado legislar concorrentemente com a União sobre “responsabilidade por dano
ao  meio  ambiente,  ao  consumidor,  a  bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético,
histórico,  turístico  e  paisagístico”  não confere  validade à  proposição apresentada,
uma vez que, para o seu exercício, é necessário apontar situação peculiar do estado
justificadora  da  regulamentação da matéria,  nos termos do §3º  do  citado art.  24,
especificidade essa inexistente no caso em tela.

Dessa forma, não há justificativa razoável para que somente no Estado de Minas
Gerais exista determinação específica sobre o prazo máximo tolerável para entrega
de imóvel adquirido em planta. Até porque intervenção dessa natureza pode causar
graves repercussões para o setor da construção civil do Estado.

Por outro lado, é importante destacar que o art. 39, inciso XII, do Código de Defesa
do Consumidor, no papel de norma geral, já fixou proteção ao consumidor, ao prever
como prática abusiva “deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação
ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério”.

Assim, embora se reconheça a competência desta Casa Legislativa para dispor
sobre  matérias  que  digam respeito  à  proteção dos  interesses  dos  consumidores,
constata-se que a proposição em análise não se mostra compatível com os princípios
que regem o direito obrigacional pátrio.

Não se verifica,  portanto,  a possibilidade de o projeto em exame tramitar  nesta
Casa Legislativa.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 193/2015.
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Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais ,relator – João Alberto – Antônio Jorge

– Bonifácio Mourão – Cristiano Silveira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.248/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada e resultante do desarquivamento do
Projeto  de  Lei  nº  5.262/2014,  o  projeto  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao
Município de Santana do Deserto o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a Emenda nº 1,
por ela apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a
sua possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o
art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição, por ser fruto de desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.262/2014, é

idêntica  a  ele.  Esta  comissão,  na  legislatura  passada,  assim  se  manifestou  em
relação à matéria:

“O Projeto de Lei nº 5.262/2014 visa a autorizar o Executivo a doar ao Município de
Santana do Deserto o imóvel com 2.000m², situado nesse município, registrado no
Livro  n°  2,  matrícula  n°  976,  do Cartório  de  Registro de Imóveis  da  Comarca de
Matias Barbosa, em 15 de dezembro de 1980, o qual será destinado à construção de
centro de referência de assistência social e 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 essa destinação.

Na justificação, o autor argumenta que o imóvel em questão está abandonado e
poderia servir melhor à municipalidade com a construção do mencionado centro.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma que o  projeto  atende à  legislação
vigente, em especial, o art. 18 da Constituição do Estado e o art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, e subordina-se ao interesse público. Ressaltou que, em resposta à
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diligência,  a Seplag manifestou-se favoravelmente à doação,  pois  a Secretaria  de
Estado de Educação, órgão que detém o vínculo do imóvel, não pretende utilizá-lo.
Ademais, a Seplag solicitou alteração do texto do projeto e, em decorrência disso, a
comissão apresentou a Emenda nº 1, dando nova redação ao caput do art. 1º, a qual
acolhemos.

A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  entende,  em  vista  das
razões apresentadas pelo autor, que a doação do imóvel traz amplos benefícios para
a sociedade, atendendo, portanto, à questão do mérito.

Quanto à repercussão financeira, a análise deve ser vista sob dois aspectos. Sob o
da repercussão da medida no patrimônio do Estado,  a doação do imóvel  de  fato
representa uma redução de seu patrimônio. Entretanto, a repercussão do projeto na
sociedade  compensa  amplamente  essa  redução,  visto  que  a  doação,  conforme
mencionado, é extremamente benéfica para o município. Ademais, o imóvel apenas
passaria  da  esfera  estadual  para  a  esfera  municipal,  ou  seja,  permaneceria  na
condição de bem público, não havendo redução do patrimônio público.”.

Além disso, haverá uma redução da despesa de manutenção e conservação deste
imóvel pelo Estado de Minas Gerais.

Como não houve fato superveniente desde então e por considerarmos importante a
aprovação da matéria para o desenvolvimento social  do Município de Santana do
Deserto, permanecemos com o mesmo entendimento da legislatura passada.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  1.248/2015,  no 1º  turno,  com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Tiago  Ulisses,  presidente  –  Felipe  Attiê,  relator  –  Thiago  Cota  –  Cabo  Júlio  –

Vanderlei Miranda – Professor Neivaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.265/2015

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 1.265/2015, de autoria  da Mesa da Assembleia, que dispõe

sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia
Legislativa  referente  ao  ano  de  2015  e  dá  outras  providências,  foi  aprovado  nos
turnos regimentais, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.265/2015
Dispõe  sobre  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  da

Assembleia Legislativa referente ao ano de 2015 e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O valor do índice básico utilizado para o cálculo da tabela de vencimentos

básicos dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, previsto no art. 5º da
Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007, com o reajuste aplicado pela Lei nº 21.236, de
19  de  maio  de  2014,  fica  reajustado  em  8,13%  (oito  vírgula  treze  por  cento),
passando a ser de R$589,10 (quinhentos e oitenta e nove reais e dez centavos), a
partir de 1º de abril de 2015, nos termos do art. 2º da Lei nº 19.838, de 2 de dezembro
de 2011.

Art. 2º – O disposto no art. 1º não se aplica:
I – ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

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

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

Art. 3º – Será admitida, mediante convênio, a cessão à Assembleia Legislativa de
um delegado de polícia e de um inspetor do quadro de pessoal da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais – PCMG –, que prestarão apoio às atividades institucionais
de competência da Presidência do Poder Legislativo, na forma de regulamento da
Mesa da Assembleia Legislativa.

§ 1º – Ficam instituídas na Assembleia Legislativa:
I – a Gratificação de Apoio do Delegado de Polícia à Presidência, devida a delegado

de polícia que,  no  exercício  de  suas  funções,  esteja  à disposição da Assembleia
Legislativa,  no  valor  correspondente  a  40%  (quarenta  por  cento)  do  vencimento
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básico do cargo, nos termos de regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa;
II – a Gratificação de Apoio do Inspetor à Presidência, devida a inspetor que, no

exercício de suas funções, esteja à disposição da Assembleia Legislativa, no valor
correspondente  a 40% (quarenta  por  cento)  do  vencimento  básico  do  cargo,  nos
termos de regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

§  2º  –  As  gratificações  a  que  se  refere  o  §  1º  não  serão  incorporadas  à
remuneração,  aos proventos de aposentadoria  e reforma ou à  pensão e,  salvo o
cômputo no pagamento da Gratificação de Natal, nos termos da Lei nº 8.702, de 18
de  outubro  de  1984,  não  integrarão  a  base  de  cálculo  para  a  contribuição
previdenciária ou para qualquer outro benefício, vantagem ou adicional.

Art.  4º  –  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de
recursos orçamentários da Assembleia Legislativa.

Art. 5º – Fica revogada a Lei nº 13.722, de 20 de outubro de 2000.
Art.  6º – Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

relativamente aos arts. 1° a 4°, a partir de 1º de abril de 2015.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Léo Portela, presidente – Cássio Soares, relator – Tiago Ulisses.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
– O presidente despachou, em 5/5/2015, as seguintes comunicações:
Do deputado Leonídio Bouças em que notifica o falecimento do Sr. José Natalino

Benini da Cunha, ex-prefeito de Astolfo Dutra, ocorrido em 3/5/2015, nesse município.
(– Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Tito Torres em que notifica o falecimento da Sra. Maria Auxiliadora
Amaral de Medeiros, ocorrido em 3/5/2015, em Ubá. (– Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2015

PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.624

Dispõe  sobre  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  da
Assembleia Legislativa referente ao ano de 2015 e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O valor do índice básico utilizado para o cálculo da tabela de vencimentos

básicos dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, previsto no art. 5º da
Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007, com o reajuste aplicado pela Lei nº 21.236, de
19  de  maio  de  2014,  fica  reajustado  em  8,13%  (oito  vírgula  treze  por  cento),
passando a ser de R$589,10 (quinhentos e oitenta e nove reais e dez centavos), a
partir de 1º de abril de 2015, nos termos do art. 2º da Lei nº 19.838, de 2 de dezembro
de 2011.

Art. 2º – O disposto no art. 1º não se aplica:
I – ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

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

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

Art. 3º – Será admitida, mediante convênio, a cessão à Assembleia Legislativa de
um delegado de polícia e de um inspetor do quadro de pessoal da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais – PCMG –, que prestarão apoio às atividades institucionais
de competência da Presidência do Poder Legislativo, na forma de regulamento da
Mesa da Assembleia Legislativa.

§ 1º – Ficam instituídas na Assembleia Legislativa:
I – a Gratificação de Apoio do Delegado de Polícia à Presidência, devida a delegado

de polícia que,  no  exercício  de  suas  funções,  esteja  à disposição da Assembleia
Legislativa,  no  valor  correspondente  a  40%  (quarenta  por  cento)  do  vencimento
básico do cargo, nos termos de regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa;

II – a Gratificação de Apoio do Inspetor à Presidência, devida a inspetor que, no
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exercício de suas funções, esteja à disposição da Assembleia Legislativa, no valor
correspondente  a 40% (quarenta  por  cento)  do  vencimento  básico  do  cargo,  nos
termos de regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

§  2º  –  As  gratificações  a  que  se  refere  o  §  1º  não  serão  incorporadas  à
remuneração,  aos proventos de aposentadoria  e reforma ou à  pensão e,  salvo o
cômputo no pagamento da Gratificação de Natal, nos termos da Lei nº 8.702, de 18
de  outubro  de  1984,  não  integrarão  a  base  de  cálculo  para  a  contribuição
previdenciária ou para qualquer outro benefício, vantagem ou adicional.

Art.  4º  –  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de
recursos orçamentários da Assembleia Legislativa.

Art. 5º – Fica revogada a Lei nº 13.722, de 20 de outubro de 2000.
Art.  6º – Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

relativamente aos arts. 1° a 4°, a partir de 1º de abril de 2015.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de maio de 2015.
Deputado Adalclever Lopes – Presidente
Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ATA
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 6/5/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata – 2ª
Fase (Grande Expediente):  Apresentação de Proposições:  Proposta de Emenda à
Constituição nº 31/2015 – Projetos de Lei Complementar nºs 35 e 36/2015 – Projeto
de Resolução nº 11/2015 – Projetos de Lei nºs 1.301 a 1.350/2015 – Requerimentos
nºs 622 a 661/2015 – Requerimentos Ordinários nºs 1.157 a 1.175/2015 – Oradores
Inscritos: Discursos dos deputados Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Vanderlei
Miranda e Antônio Carlos Arantes; questões de ordem; chamada para recomposição
do número regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos –
Encerramento – Ordem do dia.
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Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Agostinho

Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge –
Antonio Lerin – 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 – Dirceu Ribeiro – Douglas
Melo  –  Doutor  Jean  Freire  –  Duarte  Bechir  –  Durval  Ângelo  –  Elismar  Prado  –
Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa – Geisa Teixeira –
Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Inácio Franco – Ione Pinheiro –
Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – João Vítor
Xavier – Léo Portela – Marília Campos – Missionário Marcio Santiago – Noraldino
Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela
Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Vanderlei
Miranda – Wander Borges.

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

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
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.
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:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/2015
Acrescenta a alínea “h” ao inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° – O inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido

da seguinte alínea “h”:
“Art. 161 – (…)
IV– (...)
h – o adicional previsto em lei nas alíquotas relativas às operações internas com

bebidas alcoólicas, com cigarros, com produtos de tabacaria e com armas, destinado
ao Fundo Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização e  Repressão de  Entorpecentes  –
Funpren.”.

Art. 2° – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Paulo Lamac – Alencar da Silveira Jr. – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge –

Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Durval
Ângelo  – Emidinho Madeira  –  Fábio  Cherem –  Felipe  Attiê  –  Geraldo  Pimenta  –
Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Ione Pinheiro – Ivair Nogueira – João Leite –
Léo Portela – Leonídio Bouças – Missionário Marcio Santiago – Noraldino Júnior –
Nozinho  –  Professor  Neivaldo  –  Roberto  Andrade  –  Rosângela  Reis  –  Sargento
Rodrigues – Tito Torres – Vanderlei Miranda.

Justificação:  Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa esta proposta de
emenda  à  Constituição,  que  acrescenta  a  alínea “h”  ao  inciso  IV  do  art.  161 da
Constituição do Estado.

Esta  proposta  foi  apresentada no ano de 2013 pela  Comissão Especial  para  o
Enfrentamento do Crack na forma de projeto de lei, após a apresentação do relatório
final  da  comissão.  Contudo,  o projeto foi  arquivado devido  ao final  da  legislatura,
sendo necessário o seu desarquivamento, para que possamos retomar a discussão
do assunto nesta Casa Legislativa.

O objetivo da proposição é a inclusão de novas fontes de recursos para o combate
às drogas no País, provenientes do adicional sobre a alíquota do ICMS relativo às
operações  internas  com  bebidas  alcoólicas,  com  cigarros  e  com  produtos  de
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tabacaria  para  o  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de
Entorpecentes – Funpren.

O Funpren tem o objetivo de possibilitar a obtenção e a administração de recursos
financeiros destinados ao desenvolvimento de ações voltadas para o combate do uso
de drogas,  substâncias entorpecentes e afins,  especificados na legislação federal.
São beneficiários do fundo órgãos ou entidades públicas ou privadas que atuem na
prevenção,  fiscalização  e  repressão  do  uso  de  entorpecentes  e  que  destinem
recursos para a realização de programas de prevenção do uso de entorpecentes, o
desenvolvimento, em conjunto com os diversos segmentos da sociedade, de projetos
de  formação  profissional  para  tratamento e recuperação  de  dependentes,  e  a
repressão e controle de uso ou tráfico de drogas, entre outras ações.

Por esse motivo, contamos com o apoio dos nobres pares a fim de que o Funpren
possa receber maior aporte de recursos para atuar na prevenção e no combate ao
uso de drogas.

– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 35/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 60/2014)

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,
Itabirito,  Itaúna,  Jequitibá,  Moeda,  Pará  de  Minas,  Prudente  de  Morais,  Santa
Bárbara, Santana do Riacho, 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, 6 de maio de 2015.
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Gustavo Valadares
Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  alterar  o  §  1º  do  art.  3º  da  Lei

Complementar nº 89, de 2006, a fim de incluir o Município de Santana do Riacho no
Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH.

Tal inclusão se justifica pelo fato de esse município apresentar evidente integração
espacial  com  municípios  da  região  metropolitana,  em  especial  Baldim  e
Jabuticatubas,  exercendo e recebendo influências  não só deles,  mas também  do
núcleo central – Belo Horizonte. Além disso, a distância entre o município e o núcleo
central é de apenas 94km em linha reta e de 125km pela MG-010, distância que se
afigura compatível com a de outros municípios do colar em relação a Belo Horizonte e
até mesmo de outros municípios da própria região metropolitana, como Itaguara, que
dista cerca de 100km de Belo Horizonte.

O colar metropolitano é formado pelos municípios limítrofes da região metropolitana
que são afetados pelo processo de metropolização, definição na qual se enquadra
Santana do Riacho, que mantém vínculos com os municípios citados em importantes
áreas, como a econômica, a educacional, a de transportes e principalmente a turística
e a ambiental. O Distrito de Serra do Cipó, pertencente ao referido município, é uma
das  principais  portas  de  entrada  do  Parque  Nacional  da  Serra  do  Cipó,  um  dos
principais  destinos  turísticos  da  região,  que  inclui  também  o  território  de
Jabuticatubas.

A inclusão do Município de Santana do Riacho no Colar Metropolitano permitirá que
ele se articule com os municípios integrantes da RMBH e com órgãos e entidades
federais  e  estaduais  para  promover  o  planejamento  em  função  da  região
metropolitana,  de  modo  a  apoiar  a  execução  integrada  das  funções  públicas  de
interesse comum, que são as atividades ou serviços cuja realização por parte de um
município,  isoladamente,  seja inviável  ou  cause impacto  em outros  municípios  da
região metropolitana.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 36/2015
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 32/2012)

Institui a Região Metropolitana de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Região  Metropolitana  de  Uberlândia,  integrada  pelos

Municípios  de  Uberlândia,  Araguari,  Monte  Alegre  de  Minas,  Prata,  Indianópolis,
Veríssimo, Campo Florido, Tupaciguara e Canápolis.

Parágrafo  único  –  Os  distritos  que  se  emanciparem,  por  desmembramento  de
municípios pertencentes à Região Metropolitana de Uberlândia, também passam a
integrá-la.

Art. 2º – Com vistas ao planejamento necessário para implementar e sistematizar o
progresso, a organização e a execução de funções públicas e políticas de interesse
comum, esta lei  complementar,  ao  instituir  a  Região  Metropolitana de Uberlândia,
objetiva  a  criação  de  órgãos  que,  de  forma  abrangente,  venham  disciplinar  e
normatizar serviços que repercutam além do âmbito de cada município membro e que
possam provocar impacto no desenvolvimento de toda a região.

Parágrafo único – Aplicar-se-ão, na criação da instituição da Região Metropolitana
de Uberlândia, os conceitos estabelecidos na Constituição do Estado de Minas Gerais
e em leis complementares relativas à matéria.

Art. 3º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Elismar Prado
Justificação: Os Municípios de Uberlândia, Araguari, Monte Alegre de Minas, Prata,

Indianópolis,  Veríssimo,  Campo  Florido,  Tupaciguara  e  Canápolis  constituem  uma
região prospera do Estado. Por serem interligados entre si, já fazem por merecer a
criação de uma política que promova a integração e o planejamento das diretrizes de
crescimento comum e de forma ordenada, principalmente quanto à localização de
núcleos habitacionais, aos programas de habitação e à adoção de políticas setoriais
de geração de renda e emprego, mediante a avaliação do potencial produtivo de cada
município, de forma a incentivar o desenvolvimento econômico, empresarial, industrial
e agropecuário, com a distribuição de forma equilibrada dos benefícios auferidos para
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toda a região,  que se destaca por  sua unicidade em criar  e atingir  metas para o
progresso do nosso estado.

Em virtude desse crescimento em ritmo acelerado, torna-se imperiosa a busca da
integração das decisões, que, tomadas de forma unilateral e isolada, podem afetar
toda a região. Com a instituição da Região Metropolitana de Uberlândia, normatiza-se
a  utilização  racional  dos  espaços  limítrofes  de  cada  município,  procurando-se
interação sem conflitos e respeitando-se o bem comum, com cuidados na adequação
e na racionalização dos serviços públicos em toda a sua amplitude, bem como na
criação  de  políticas  compensatórias  que  harmonizem  o  crescimento  de  forma
equitativa, com benefícios aos municípios que a compõem.

O texto legal que se procura aprovar prima pelo entendimento integrado das áreas
municipais de preservação e proteção do meio ambiente, combatendo em parceria a
poluição, com a definição de diretrizes para o gerenciamento dos recursos naturais e
a conservação e a manutenção dos parques e santuários ecológicos, zelando pelos
recursos hídricos, garantindo a cooperação e a compensação aos municípios cujo
desenvolvimento  seja  afetado  por  medidas  de  proteção  dos  aquíferos,  criando  e
garantindo planos específicos  de uso do solo que envolvam área de mais de um
município, que passam a ser coordenados com participação dos municípios e dos
órgãos setoriais interessados.

A região metropolitana que se propõe criar  trará benefícios a toda a população.
Serão  criadas  normas  de  controle  do  trânsito,  com  ênfase  na  melhoria  da
infraestrutura  das  vias  que  exerçam  a  função  de  ligação  intermunicipal,  e  serão
prestados  serviços  que,  diretamente  ou  por  meio  de  integração  física  e  tarifária,
compreendam os deslocamentos dos usuários entre os municípios que compõem a
Região Metropolitana de Uberlândia.

Este projeto institui, como já ocorre em outras regiões do nosso estado, a Região
Metropolitana  de  Uberlândia,  na  expectativa  de  que,  exercendo-se  um  poder
normativo  e  regulamentar,  sejam  cumpridas  de  forma  coesa  e  participativa  as
diretrizes  das  políticas  de  desenvolvimento  que  venham  agilizar  e  satisfazer  os
interesses comuns de melhorar a qualidade de vida da população, contribuindo para
o desenvolvimento sustentável, equitativo e cooperativista dessa rica região de nosso
estado.
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Em vista do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

– 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 RESOLUÇÃO Nº 11/2015
(Ex-Projeto de Resolução nº 2.317/2011)

Institui  a  Comenda  de  Direitos  Humanos  Dona  Helena  Greco,  nas  categorias
Medalha Especial de Direitos Humanos José Roberto Rezende e Medalha Especial
de Direitos Humanos Deputado Estadual João Batista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Comenda de  Direitos  Humanos  Dona Helena  Greco,

destinada  a  distinguir  pessoas  físicas  e  jurídicas  cuja  atuação  nas  áreas  de
promoção, defesa e resgate dos direitos humanos mereça especial destaque.

Art. 2º – A Comenda de Direitos Humanos Dona Helena Greco é composta por duas
categorias:

I – a Medalha Especial de Direitos Humanos José Roberto Rezende, a ser entregue
a pessoa física que tenha se destacado em ações em prol dos direitos humanos;

II – a Medalha Especial de Direitos Humanos Deputado João Batista, a ser entregue
a pessoa jurídica que tenha se destacado em ações em prol dos direitos humanos.

Art.  3º  –  A comenda  será  entregue anualmente  pelo  presidente  da  Assembleia
Legislativa, na primeira quinzena do mês de dezembro.

Parágrafo único – O número de agraciados anualmente não será superior a cinco,
vedada a concessão de mais de uma premiação à mesma pessoa física ou jurídica.

Art. 4º – Fica criado o Comitê Estadual da Comenda de Direitos Humanos Dona
Helena Greco, responsável pela administração e indicação dos agraciados com as
medalhas de que trata esta resolução, com a seguinte composição:

I – um membro da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
indicado por seu presidente;

II – o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais;

III – o subsecretário de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais;
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IV – o presidente do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania;
V – o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de Minas

Gerais;
VI – o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário – CAO-DH – do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais.

Art. 5º – No ano de 2011, ano da morte de Dona Helena Greco, serão agraciados
com a Comenda de Direitos Humanos de que trata esta lei:

I – a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa;
II – o Instituto de Direitos Humanos e Cidadania Dona Helena Greco;
III – o subsecretário de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais;
IV – o Conselho Estadual de Direitos Humanos;
V – a Associação de Proteção e Apoio ao Condenado – Apac.
§  1º  –  A Medalha  Especial  de  Direitos  Humanos  Deputado  João  Batista  será

entregue ao Instituto Minas pela Paz, por sua ação pelo desarmamento em Minas
Gerais,  e ao Projeto Novos Rumos da Execução Penal,  do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, por suas ações humanizadoras no cárcere de Minas Gerais.

§  2º  –  A Medalha  Especial  de  Direitos  Humanos  José  Roberto  Rezende  será
entregue ao Deputado Estadual João Leite.

Art.  6º  –  A medalha  será  confeccionada  pela  Assembleia  Legislativa  de  Minas
Gerais, que também coordenará a estrutura necessária à sua entrega.

Art. 7º – A solenidade de premiação será pública e é parte da comemoração da
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Art. 8º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Durval Ângelo
Justificação: Dona Helena Greco é farmacêutica por formação acadêmica, militante

da  luta  pela  anistia  geral  e  irrestrita,  tendo  integrado  dezenas  de  movimentos
organizados em defesa dos direitos dos menos favorecidos. Não se calou diante das
injustiças; foi longe e combateu firmemente toda e qualquer forma de autoritarismo;
contagiou gerações com sua força e determinação.  Morreu em 27/7/2011,  aos 95
anos de idade.
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José Roberto Rezende faleceu em 12/8/2000. Advogado criminalista, militante da
luta armada contra a ditadura militar no Brasil, permaneceu preso por oito anos em
razão de sua histórica militância contra a corrupção e a tortura. José Roberto foi o
primeiro ouvidor de polícia do Estado.

Essas são a motivação da apresentação deste projeto, que visa resgatar a memória
dessas duas personalidades cuja existência nos faz acreditar que vale a pena toda
uma vida de luta por  uma sociedade mais  justa e mais humana, razão pela qual
contamos com o apoio dos pares para sua aprovação.

–  Publicado,  vai  o  projeto  à  Comissão  de  Justiça,  à  Mesa  da  Assembleia  e  à
Comissão de Direitos Humanos para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.301/2015
Declara de utilidade pública a Associação Pontes de Amor, com sede no Município

de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Pontes de Amor, com

sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação:  A entidade tem como objetivo promover  ações para conscientizar  e

incentivar a sociedade para a necessidade da adoção como parte do planejamento
familiar,  promovendo  estudo,  compreensão  e  aperfeiçoamento  do  processo  de
adoção, em seus aspectos legais, sociais e psicológicos.

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

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.302/2015
Declara de utilidade pública a Associação para a Defesa, Promoção e Acesso a

Cultura e Educação Narrativa da Imaginação, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação para a Defesa, Promoção

e Acesso a Cultura e Educação Narrativa da Imaginação, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação:  A  Associação  para  a  Defesa,  Promoção  e  Acesso  a  Cultura  e

Educação Narrativa da Imaginação tem como objetivo promover, colaborar e executar
projetos, ações e campanhas para melhorar e incentivar a expressão da identidade
do cidadão,  por  meio do exercício da expressão e da imaginação,  com o uso da
educação por dedução e da interação entre sujeitos, espaços e objetos em diferentes
contextos no campo da assistência social.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.303/2015
Declara de utilidade pública a Associação Ouro Branco pela Vida, com sede no

Município de Ouro Branco.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Ouro Branco pela Vida,

com sede no Município de Ouro Branco.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Léo Portela
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Justificação:  A Associação Ouro Branco pela  Vida tem como objetivo o apoio à
recuperação de dependentes químicos em geral e a assistência a famílias carentes,
entre  outros.  Em pleno e  regular  funcionamento  há  mais  de  um ano,  a  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 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 1.304/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 538/2011)

Dispõe sobre a autorização do serviço de táxi-lotação entre municípios próximos e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica autorizado o serviço de táxi-lotação no transporte de passageiros

entre municípios mineiros, a partir de 1º de setembro de 2010.
Art. 2° – O serviço de táxi-lotação será fiscalizado pelo Departamento de Estradas

de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este  projeto  autoriza  o  serviço  de  táxi-lotação  entre  os  municípios

mineiros. Esse transporte será fiscalizado pelo DER-MG e terá rotas alternativas onde
o transporte coletivo feito por ônibus for inexistente ou considerado insuficiente.

Sabemos que o transporte público em alguns municípios deve ser melhorado. Os
bairros e as comunidades rurais são muito distantes uns dos outros, e a comunidade
necessita de mais horários e itinerários, ou seja, mais eficiência no serviço público de
transporte. O serviço de táxi-lotação atenderá prioritariamente os hospitais, os prédios
públicos e os bancos, além das zonas rurais e bairros distantes.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da
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Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.155/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.305/2015
Proíbe o comércio e o armazenamento de chicotes, relhos e demais materiais de

uso em equinos que causem dor e desconforto aos animais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibido, no âmbito do Estado, o comércio e o armazenamento dos

seguintes itens utilizados em equinos que lhes causam dor e desconforto:
I – chicote: instrumento formado de uma corda ou de uma correia de couro presa a

um cabo;
II – relho: chicote com cabo em geral de madeira e açoiteira de tranças semelhante

à de laço, com uma tira de couro cru na ponta;
III – rebenque: chicote curto com o cabo em couro e com uma palma de couro na

extremidade; semelhante ao relho;
IV – esporas: instrumento de metal,  armado de pontas ou de um disco dentado

móvel, chamado roseta, que se adapta à parte posterior do calçado para golpear o
animal e causar sofrimento.

Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias, a
contar  da  data  de  sua  publicação,  incluindo  as  sanções  a  serem  aplicadas  aos
infratores.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Noraldino Júnior – Fred Costa.
Justificação: A presente proposição busca dificultar, em nosso estado, a aquisição

dos instrumentos de agressão a equinos e, por meio da proibição do comércio e do
armazenamento, o gradativo desaparecimento desses itens no cotidiano de quem lida
com os animais.

No âmbito da legalidade, este projeto de lei atende ao disposto no § 3º do art. 24 da
Constituição  Federal:  “Inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades”.

Também quanto à Constituição Estadual, encontramos previsão para a matéria ora
em exame em seus art. 214 e 233:
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“Art. 214 – (...)
§ 1º – (…) incumbe ao Estado, entre outras atribuições:
V – proteger a fauna (…), vedadas, na forma da lei, as práticas que (…) submetam

os animais a crueldade;
(...)
VII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e

substâncias que importem riscos para a vida, a qualidade de vida, o meio ambiente,
bem como o transporte e o armazenamento dessas substâncias em seu território;

(...)
Art. 233 – O Estado adotará instrumentos para:
(…)
III – fiscalização e controle de qualidade, de preços e de pesos e medidas dos bens

e serviços produzidos e comercializados em seu território”.
O projeto também tem por escopo o disposto na Declaração Universal dos Direitos

dos Animais (Unesco, 1978), da qual o Brasil é signatário:
“Artigo 3
a) Nenhum animal será submetido a maus-tratos e a atos cruéis.
(...)
Artigo 14
b) Os direitos dos animais devem ser defendidos por leis,  como os direitos dos

homens”.
À  parte  da  legislação  brasileira,  podemos  evocar  o  aspecto  moral  da  matéria.

Apesar  de  não produzirem  sons característicos,  os  equinos  sentem dor  e  sofrem
angústia com os castigos.

–  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 1.306/2015
Institui a obrigatoriedade do cadastramento dos animais sob tutela do poder público

do Estado e dos procedimentos neles efetuados,  seu controle e publicidade e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O poder público fica obrigado a cadastrar, controlar e publicar dados dos
animais sob sua tutela, bem como os procedimentos neles efetuados.

Parágrafo único – A obrigatoriedade do cadastro e controle dos procedimentos de
que trata esta lei será implantada pelo Poder Executivo Estadual em articulação com
os Poderes Executivos Municipais, associações de proteção dos animais e protetores
independentes.

Art. 2º – Serão cadastrados todos os animais que estejam ou venham a estar sob
tutela do poder público.

Parágrafo único – O cadastro a que se refere o caput deste artigo deverá trazer as
seguintes informações:

I – número de identificação;
II – data do recolhimento ou recebimento;
III – cor;
IV – idade aproximada do animal;
V – sexo;
VI – tamanho;
VII – local onde foi encontrado ou recebido;
VIII – diagnóstico sobre as condições de saúde do animal;
IX – registro de vacinas e medicamentos aplicados durante todo o período de tutela;
X – data da castração do animal, quando houver;
XI – se houve adoção, quando e para quem o animal foi entregue;
XII – registro fotográfico;
XIII – outras informações necessárias ao devido controle e sua publicidade.
Art. 3º – Para fins de controle, os procedimentos sanitários e médico– veterinários

realizados serão devidamente informados na ficha cadastral do animal, identificando
sempre os técnicos responsáveis por sua realização.

Parágrafo único – Nas informações sobre os procedimentos a que se refere o caput
deste artigo deverão constar:

I – nome e tipo de medicamentos aplicados;
II – nome e tipo de vacinas aplicadas;
III – outros dados técnico-científicos necessários.
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Art. 4º – Na ocasião em que o animal tutelado for adotado, o adotante assinará o
termo de responsabilidade, que será anexado na ficha cadastral.

Parágrafo único – No termo de responsabilidade constará:
I  –  identificação e  documentação do  adotante,  conforme regulamento  do  órgão

público que o disponibilizou para adoção;
II – o texto integral do art. 6º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que

diz:
“Artigo 6º
1 – Todo animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma

duração de vida conforme a sua longevidade natural.
2 – O abandono de um animal é um ato cruel e degradante”.
Art. 5º – O poder público divulgará em seu sítio virtual, por meio de link próprio, os

dados básicos dos animais sob sua tutela.
Art.  6º  –  O  Poder  Executivo  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, 6 de maio de 2015.
Noraldino Júnior – Fred Costa.
–  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 1.307/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.406/2011)

Dispõe sobre a afixação de cartaz ou placa que informe os consumidores sobre
desconto na antecipação de pagamento de dívida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam as instituições financeiras e demais estabelecimentos que operam

com  financiamento,  crediário,  empréstimos  ou  outras  operações  congêneres
obrigados a afixar no interior de seus estabelecimentos placa ou cartaz informativo
sobre o direito do consumidor que antecipar o seu débito de ter redução proporcional
dos juros e de demais acréscimos.

Parágrafo único – A placa ou o cartaz deverá conter os seguintes dizeres: “Nos
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termos do art. 52, § 2º da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código
de Defesa do Consumidor –, fica assegurado ao consumidor a liquidação antecipada
do  débito,  total  ou  parcialmente,  mediante  redução  proporcional  dos  juros  e  dos
demais acréscimos”.

Art. 2º – A placa ou o cartaz de que trata o art. 1º deverá ser afixado dentro das
instituições  financeiras  e  dos  demais  estabelecimentos  que  operam  com
financiamento, crédito, empréstimos ou outras operações, em local visível ao público,
para  que possa ser  lido  a  distância,  ficando obrigadas as referidas  instituições  a
confeccionar a forma escolhida.

Art. 3° – Após a regulamentação desta lei, as instituições de que trata o art. 1º terão
o prazo de 30 dias para a colocação da placa ou cartaz.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação:  O  projeto  em  tela  visa  à  efetivação  do  direito  constitucional  à

informação, e não à simples reprodução, pela via administrativa, de lei federal. Não
há como negar que a divulgação dessa prerrogativa legal trará resultados positivos
para o interesse público, em razão de seu caráter pedagógico.

O Código  de Defesa do Consumidor  dispõe,  em seu art.  52,  §  2º,  que todo o
consumidor que optar pelo pagamento antecipado da dívida, total ou parcialmente,
terá  garantida  a  redução  proporcional  dos  juros  e  dos  demais  acréscimos  que
incidiriam sobre essa dívida.

Com a aprovação deste projeto, ficam os estabelecimentos mencionados obrigados
a afixar placa ou cartaz esclarecendo ao consumidor que, ao antecipar o seu débito,
tem  o  direito  de  redução  proporcional  dos  juros  e  dos  demais  acréscimos  pelas
instituições  financeiras  e  por  outros  estabelecimentos  que  operem  com
financiamento, crediário, empréstimos ou outras operações financeiras do gênero.

Necessário se faz este projeto, pois a maioria dos consumidores desconhece esse
direito,  tampouco  as  empresas  se  preocupam  em  divulgá-los.  Por  essas  razões,
conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
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Anexe-se ao Projeto de Lei nº 238/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.308/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 464/2011)

Dispõe  sobre  a  execução  do  Hino  Nacional  em  todos  os  eventos  esportivos
realizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – É obrigatória a execução do Hino Nacional em todos os eventos esportivos

realizados no Estado.
Parágrafo único – Cabe à Secretaria de Estado de Esportes fiscalizar, por meio de

seus órgãos competentes, o cumprimento do disposto no caput deste artigo.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O patriotismo e o espírito cívico não nascem com os indivíduos, são

adquiridos no dia a dia, por meio de bons exemplos.
A noção de patriotismo e espírito cívico deve ser instalada nos âmbitos familiar e

escolar. Recentemente, os atletas brasileiros, ao entoarem o Hino Nacional nos Jogos
Pan-Americanos – Rio 2007, foram motivo de orgulho para a Nação. Esses atletas,
na condição de ídolos, são exemplo a ser seguido pelas crianças e pelos jovens.

O Hino Nacional  emociona,  enaltece e orgulha os cidadãos brasileiros.  Cantá-lo
deve ser hábito do povo brasileiro, especialmente do mineiro.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.309/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.070/2013)

Isenta pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos do pagamento de tarifa
de passagem de ônibus intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



425
____________________________________________________________________________

Art.  1º  –  Ficam  isentas  do  pagamento  de  tarifa  de  passagem  de  ônibus
intermunicipais pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos.

Parágrafo único – Serão reservados, no mínimo, dois assentos em cada ônibus
intermunicipal para utilização pelos beneficiários de que trata o caput deste artigo.

Art. 2º – O Poder Executivo definirá os mecanismos e os critérios para o exercício
dos direitos previstos nesta lei.

Art.  3º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de
dotação orçamentária própria.

Art.  4º –  O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a
contar de sua publicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo garantir  que as pessoas com

idade  igual  ou  superior  a  60  anos  fiquem  isentas  do  pagamento  das  tarifas  de
passagem de ônibus intermunicipais em Minas Gerais. A Lei Federal nº 10.741/2003 –
Estatuto do Idoso – garante os direitos dos idosos em âmbito nacional.

Consideramos  de  suma  importância  garantir  aos  idosos  mineiros  todos  os
benefícios públicos e melhorar sua qualidade vida. Dessa forma, contamos com o
apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 136/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.310/2015
Dispõe sobre a disponibilização dos espaços das escolas estaduais e dá outras

providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  As  escolas  estaduais  disponibilizarão  seus  espaços,  sem  ônus,  para

utilização para promoção de debates, palestras, reuniões e congressos.
§ 1º – Para a utilização do espaço, as escolas deverão manter em suas secretarias

agenda pública disponível para consulta.
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§ 2º – Os espaços que poderão ser disponibilizados são:
I – salas de aula;
II – teatros;
III – quadras esportivas;
IV – espaços livres;
V – capelas;
VI – áreas de circulação;
VII – banheiros.
§ 3º  – Não poderá ocorrer mais  de um evento no mesmo dia,  mesmo que em

espaços diferenciados.
Art. 2º – Poderão se beneficiar desta lei as seguintes entidades requisitantes, desde

que sediadas no Estado:
I – associações e fundações, desde que declaradas de utilidade pública estadual;
II – entidades religiosas;
III – secretarias e subsecretarias do Estado;
IV – conselhos tutelares;
V – promotorias de justiça;
VI – Defensoria Pública;
VII – Tribunal de Justiça;
VIII – polícias Civil e Militar;
IX – Corpo de Bombeiros Militar;
X – Defesa Civil Estadual.
Art. 3º – Para a utilização sem ônus dos espaços das escolas estaduais, deverá ser

formulada  solicitação  à  direção  da  escola,  em  prazo  não  inferior  a  trinta  dias,
contendo, entre outros requisitos:

I – dia e horário de utilização;
II – especificação do evento;
III – autorização, quando necessário, dos órgãos fiscalizadores competentes;
IV – duração da utilização;
V – termo de responsabilidade assinado pelo requerente, com firma reconhecida

em cartório, por autenticidade, responsabilizando-se civil e criminalmente pelos danos
ocasionados pela realização do evento;
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VI  –  comprovante  de  vinculação  do  representante  legal  com  a  entidade
requisitadora.

§  1º  –  Fica  proibida  a  utilização  do  espaço  para  promoção  de  festas,  shows,
eventos com fins lucrativos, eventos depreciativos e eventos político-partidários, salvo
legislação específica.

§  2º  –  Em  caso  de  dano,  ficam  a  entidade  requisitante  e,  solidariamente,  seu
representante legal, obrigados a restituir, no prazo não superior a quarenta e cinco
dias, os valores para reparo do dano.

§ 3º – Caso a reparação do dano não ocorra no prazo estipulado no § 2º, o valor a
ser pago deverá ser acrescido de 50% (cinquenta por cento) e juros e correções.

§ 4º – O pagamento da indenização pelo eventual dano será feito diretamente à
direção  da  escola,  mediante  recibo,  devendo  esta  prestar  contas  dos  valores
recebidos e gastos  à  Secretaria  de  Estado de Educação,  no prazo de trinta  dias
contados da data do recebimento.

§ 5º – A aplicação do disposto nesta lei não exclui outras penalidades legais.
Art. 4º – A direção da escola somente se negará a atender o pedido de utilização

dos espaços escolares em caso justificado e fundamentado.
Art. 5º – A direção da escola, sem qualquer responsabilização, poderá cancelar o

agendamento se o espaço for requisitado por força legal, em caso fortuito ou de força
maior, entre outros fundamentados pela direção.

Art.  6º  –  A direção  da  escola  fornecerá  laudo,  em  duas  vias,  que  deverá  ser
assinado pelo representante legal da entidade requisitante e da direção da escola,
contendo detalhes do espaço a ser utilizado, com vistas à comprovação de eventual
dano ao patrimônio.

Art. 7º – É vedada a cobrança pela utilização dos espaços das escolas estaduais.
Art. 8º – Poderá, a critério do beneficiário, ser dada colaboração financeira à escola,

para melhorias ou ajuda no custeio.
§ 1º – Caso o beneficiário  opte pela colaboração financeira, o valor  deverá ser

depositado  em  conta-corrente  de  titularidade  da  escola,  que  prestará  contas  dos
valores à Secretaria de Estado de Educação, no prazo de noventa dias.

§ 2º – É vedada a entrega de valores a servidores da escola.
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Art.  9º – A Secretaria  de Estado de Educação poderá regulamentar  esta lei,  no
prazo de cento e oitenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias contados da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Léo Portela
Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  disponibilizar  ao  povo  mineiro  a

utilização dos espaços das escolas estaduais,  para difundir  trabalhos em diversos
setores,  de  fins  informativos,  culturais  e  sociais.  Esses  espaços,  além  de  serem
públicos,  têm  toda  a  estrutura  que  poderá  ser  utilizada  para  tal  fim.  Ademais,  o
beneficiário  será  responsável  pelos  eventuais  danos  ocasionados,  o  que  não
acarretará prejuízo aos cofres públicos.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.311/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 462/2011)

Determina a impressão do quadro de vacinas infantis obrigatórias nas embalagens
de leite dos tipos C e B.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º– O quadro de vacinas infantis obrigatórias determinadas pelo Ministério da

Saúde deverá ser impresso nas embalagens de leite dos tipos C e B.
Art. 2º – Para cumprimento do disposto no art. 1º pelas empresas responsáveis pela

confecção  de  embalagens,  a  Secretaria  Estadual  de  Saúde  fornecerá  o  quadro
atualizado do calendário de vacinas vigentes no Estado.

Art.  3º  –  Caberá  ao  órgão  competente  do  governo  estadual  a  fiscalização  das
embalagens, recolhendo aquelas que estiverem em desacordo com esta lei.

Parágrafo único – O Poder Executivo,  dentro do prazo previsto para a vigência
desta  lei,  regulamentará  o  disposto  no  caput deste  artigo,  sem  prejuízo  de  sua
observância, vencido o prazo estabelecido no art. 4º.

Art. 4º – Esta lei  entra em vigor em cento e vinte dias a contar da data de sua
publicação.
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Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Ninguém desconhece quão úteis e necessárias são as vacinas como

forma de preservação da saúde das pessoas e de erradicação de doenças, sobretudo
as que abrangem as grandes massas populares, especialmente as crianças. Por isso,
sem dúvida, é oportuno este projeto de lei, que determina a impressão do quadro de
vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite, medida prática e econômica,
uma  vez  que  consegue  atingir  a  todos  os  lares  mineiros,  dando  conhecimento
permanente e imediato das datas das vacinas obrigatórias.

Ademais, se constitucionalmente a preservação da saúde e do direito de todos é
obrigação  do  Estado,  nada  mais  justo  e  oportuno  do  que  facilitar,  sempre  e  ao
máximo, à população, informações sobre tema que diretamente lhe diz respeito.

– 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 1.312/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 457/2011)

Dispõe sobre o estudo e a divulgação pedagógica das atividades de fiscalização e
de  defesa  institucional,  exercidas  pela  Assembleia  Legislativa,  pelo  Tribunal  de
Contas e pelo Ministério Público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As escolas de ensino médio da rede pública estadual desenvolverão temas

e conteúdos pedagógicos que esclareçam quais são os instrumentos de ação cidadã,
ao alcance da população em geral, para a defesa dos princípios éticos e morais da
administração  e  do  patrimônio  públicos,  referentes  à  proteção  e  à  fiscalização
institucional, de competência legal da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e
do Ministério Público do Estado.

Parágrafo único – Os temas desenvolvidos serão objeto da disciplina história.
Art. 2º – Ficam as instituições mencionadas no art. 1º autorizadas a desenvolver

material  pedagógico  referente  a  suas atividades  de fiscalização institucional  e  de
apoio ao cidadão em geral, podendo esse material ser publicado nos periódicos por
elas editados.
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Art.  3º  – O Conselho  Estadual  de  Educação,  no  prazo  de cento  e  oitenta  dias
contados da data da publicação desta lei, estabelecerá a carga horária mínima e a
série ou séries do ensino médio em que serão lecionados os temas estabelecidos
nesta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Uma das maiores dificuldades encontradas pelas autoridades públicas,

que têm o dever de fiscalizar a administração e o patrimônio públicos, defendendo
assim os interesses mais gerais do cidadão comum, tem sido a de esclarecer seu
papel e sua competência legal para tanto. O esclarecimento leva à compreensão e
legitima  a  ação  dessas  autoridades,  facultando  ao  cidadão  a  oportunidade  de
participar ativamente desse processo.

Entendemos que a legislação a respeito é farta e que, em diversas oportunidades, a
Assembleia  Legislativa,  principalmente  por  meio  de  CPIs,  o  Tribunal  de  Contas,
atendendo às denúncias que lhe são encaminhadas, e o Ministério Público, pela via
do inquérito e da ação civil pública, têm demonstrado que existe o arcabouço legal
para realizar a defesa pretendida. Mas essa mesma prática evidencia, claramente, a
incipiente participação popular nessas ações. O ditado popular, este sábio extrato das
experiências vividas por todos nós, ensina que o "boi engorda debaixo do olho do
dono". O que vemos, no entanto, é que o povo não sabe que é dono do boi e, quando
sabe, ignora os meios de defendê-lo das inúmeras pragas que atacam a rês pública.
O que se pretende, com este projeto de lei, é levar ao aluno, que já se forma cidadão,
as informações necessárias para o exercício ativo dessa cidadania, na qualidade de
"dono  do  boi",  além  de  buscar  o  fortalecimento  da  legitimidade  popular  das
instituições legalmente encarregadas de dar suporte fático a essa ação cidadã. Por
extensão, fortalecemos a própria democracia, pois sabemos que ela não resiste sem
os  "freios  e  contrapesos",  que  só  as  instituições  transparentes  e  positivamente
atuantes podem proporcionar.

Esse raciocínio simples, mas importante, foi  desenvolvido pelo grande legislador
americano  James  Madison,  ainda  no  séc.  XVIII.  Adotada  pelo  sistema  político
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americano, a ideia do fortalecimento institucional frutificou, legando-nos um exemplo
de democracia forte e inabalável. Nós também temos os meios para tanto. Falta-nos
apenas praticar. Dentro desse espírito, tomamos o cuidado de pensar um projeto de
lei que não ferisse as competências das instituições em tela, mas, pelo contrário, as
valorizasse.

Do mesmo modo, evitamos provocar despesas, autorizando-as a produzirem um
eventual  material  didático,  dentro  de  seu  próprio  entendimento  sobre  seu  papel
institucional de defesa e de fiscalização do múnus público, podendo esse material ser
publicado nos periódicos já existentes, para os quais já existe previsão orçamentária.

Finalmente, objetivando evitar atropelos e de acordo com a LDB, que delega ampla
competência  para  as  escolas  formularem  sua  grade  curricular,  solicitamos  ao
Conselho Estadual de Educação que estabelecesse o formato ideal para a veiculação
desta proposta. Assim sendo, estando atendidos os princípios da constitucionalidade,
da legalidade e da oportunidade,  esperamos obter dos nobres pares a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.313/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.974/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  disciplina  no  trato  com  os  professores  para
alunos da rede estadual de ensino e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a obrigatoriedade de disciplina no trato com os professores

para alunos da rede estadual de ensino, nos termos desta lei.
Art. 2º – Terão a criança e o adolescente, na condição de estudantes, o dever de

observar os códigos de ética e de conduta da instituição de ensino a que estiver
vinculado, assim como respeitar a autoridade intelectual e moral de seus docentes.

Parágrafo único – O descumprimento do disposto no  caput sujeitará a criança ou
adolescente  à  suspensão por  prazo  determinado  pela  instituição de ensino  e,  na
hipótese  de  reincidência  grave,  ao  seu  encaminhamento  a  autoridade  judiciária
competente imediatamente, além de ocorrência policial.
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Art.  3º  –  No  caso  de  indisciplina,  caberá  ao  professor  indicar  os  alunos
indisciplinados a serem conduzidos à autoridade judiciária e policial competente.

Parágrafo único – A escola na qual estiver matriculado o aluno indisciplinado deverá
inscrever em seu histórico escolar notas de advertências e relatos de indisciplinas.

Art. 4º – Caberá à escola, por meio de conselho de classe e com a participação do
professor  ofendido, aceitar  ou suspender o aluno indisciplinado do seu quadro de
alunos, após ouvida a autoridade judiciária competente.

Art. 5º – Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei no prazo mínimo
de noventa dias, a contar da data de sua publicação.

Art.  6º – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotação orçamentária própria.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação: A indisciplina nas escolas e a falta de respeito para com os professores

por parte de alunos é um problema grave e crescente, que compromete a qualidade
do ensino e a segurança de docentes e discentes nas escolas. Por isso, queremos
com nossa iniciativa adaptar à nossa realidade o disposto no Projeto de Lei nº 267, de
2011  –  em  tramitação  na  Câmara  dos  Deputados,  em  Brasília,  proposto  pela
deputada Cida Borghetti –, que visa acrescentar o art. 53-A ao Estatuto da Criança e
do Adolescente, prevendo deveres e obrigações para crianças e adolescentes.

Essa  iniciativa  vem  ao  encontro  dos  anseios  dos  professores,  visando  a  uma
garantia  legal  para disciplinar alunos com condutas desrespeitosas ou até mesmo
criminosas nas salas de aula e no espaço de convivência das escolas. A mudança
dos parâmetros pedagógicos a partir  da década de 1990, que atribuem direitos às
crianças e aos adolescentes, em especial pela criação do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA –, veio desacompanhada de deveres, impondo uma condição real
de convivência entre alunos e professores desastrosa no ambiente escolar.

A família moderna, seja mononuclear ou polinuclear, tem se demonstrado incapaz
de incutir valores morais e éticos indispensáveis para a construção da cidadania, da
educação e do respeito mútuo.  Persistindo esse quadro,  teremos uma diminuição
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drástica no número de professores,  além de inúmeros incidentes,  que podem ser
evitados com medidas como a que propomos. Diante disso, pedimos a colaboração
de nossos pares para a aprovação do nosso projeto de lei.

–  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.

PROJETO DE LEI Nº 1.314/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.835/2014)

Altera a Lei nº 20.608, de 2013, que institui  a Política Estadual de Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar – PAA Familiar – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica a Lei nº 20.608, de 2013, acrescida do seguinte art. 9º-A:
“Art.  9º-A  –  O  órgão  competente  do  Poder  Executivo,  conforme  definido  em

regulamento, instituirá o Cadastro Estadual de Agricultores Familiares e organizações
de agricultores familiares no Estado.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Bonifácio Mourão
Justificação: Este projeto de lei tem o escopo de corroborar com os critérios da Lei

nº  20.608,  de 2013, que institui  a  Política Estadual  de Aquisição de Alimentos da
Agricultura Familiar – PAA Familiar.

A  criação  do  cadastro  estadual  de  agricultores  familiares  e  organizações  de
agricultores  familiares  se  faz  necessária  para  propiciar  o  acesso  público  a  essa
comunidade  de  produção,  especialmente  para  subsidiar  as  escolas  para  o
cumprimento do art. 14 da Lei Federal nº 11.947, de 2009, que determina a utilização
mínima  de  30%  dos  recursos  financeiros  repassados  pelo  Fundo  Nacional  de
Desenvolvimento  da  Educação  –  FNDE  –,  no  âmbito  do  Programa  Nacional  de
Alimentação Escolar – Pnae –, para a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
agricultura familiar.

O intuito desta preposição também é viabilizar o acesso aos agricultores familiares,
incentivando  o  consumo,  a  agregação  de  valor  à  produção  primária  e  o
desenvolvimento socioeconômico das famílias.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.315/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 406/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do acesso à internet para os alunos
das escolas da rede estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica assegurada a implantação do acesso à internet nas escolas da rede

estadual.
Art. 2º – São objetivos do Programa Internet na Escola:
I – possibilitar a inclusão das escolas públicas na internet;
II – oferecer aos alunos e professores alternativas de pesquisa e de acesso a outras

formas de educação e cultura;
III – possibilitar a troca de informações didáticas e pedagógicas entre as escolas.
Art. 3º – A utilização da internet pelas escolas da rede estadual atenderá às normas

legais  vigentes,  em especial  no  que diz  respeito  à  autenticidade dos  sites e  aos
direitos autorais.

Art. 4º – Os equipamentos com internet deverão ficar disponíveis para os alunos e
professores durante todo o horário letivo das escolas.

Parágrafo  único  –  Os  alunos  contarão  com  a  orientação  de  professores
especialmente capacitados para ensiná-los a utilizar o programa de internet.

Art. 5º – As despesas decorrentes da implementação desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias ou suplementadas, se necessário.

Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados
da data de sua publicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Com  o  avanço  das  tecnologias  e  o  surgimento  da  internet,  as

pesquisas escolares passaram a contar com uma ferramenta de grande valor, ainda
não disponível nas escolas da rede estadual.
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Este projeto possibilitará às crianças e aos jovens do Estado o acesso à internet,
facilitando as pesquisas,  bem como ao mundo virtual.  A iniciativa proporcionará o
contato do aluno com a tecnologia, propiciando a expansão do conhecimento.

– 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 1.316/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 892/2011)

Altera  dispositivos  da  Lei  nº  12.919,  de  29  de  julho  de  1998,  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O § 3º do art. 8º da Lei nº 12.919, de 29 de julho de 1998, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando o referido artigo acrescido dos seguintes §§ 6º, 7º e
8º:

“Art. 8º – (...)
§  3º  –  Os  candidatos  poderão  inscrever-se  em  uma  ou  mais  das  cinco

especialidades em concurso, a saber: Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro
de  Imóveis,  Registro  de  Títulos  e  Documentos  e  Civil  das  Pessoas  Jurídicas,
Tabelionato de Notas e Tabelionato de Protesto de Títulos.

(...)
§ 6º – Havendo concurso para mais de uma serventia na comarca, a classificação

final será única e geral, obedecendo ao somatório das notas obtidas pelos candidatos
nas provas de conhecimento e na prova de títulos, cabendo ao candidato optar por
apenas uma serventia.

§ 7º – O concurso será efetuado, de forma agrupada, por especialidade de serviço
e abrangerá apenas as vagas constantes do edital.

§ 8º – A critério da Comissão Examinadora, a prova de seleção poderá ser única
para todas as especialidades, ou por  especialidade, devendo,  nessa hipótese, ser
realizadas em dias diferentes.”.

Art. 2º – O § 3º do art.16 da Lei nº 12.919, de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 16 – (...)
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§ 3º – Cada uma das provas de conhecimento valerá 100 (cem) pontos, e será
eliminado o candidato que não obtiver, em cada prova, no mínimo, 50 (cinquenta)
pontos.”.

Art. 3º – O caput, o inciso I e o § 3º do art. 17 Lei nº 12.919, de 1998, passam a
vigorar com a seguinte redação, ficando o referido artigo acrescido do seguinte § 4º:

“Art.  17  –  O  candidato  não  eliminado  nas  provas  de  conhecimento  poderá
apresentar títulos, aos quais serão conferidos os seguintes valores:

I – tempo de serviço prestado como titular, interino, substituto ou escrevente em
serviço notarial ou de registro:

a) cada período de 4 (quatro) anos ou fração superior a 24 (vinte e quatro) meses
de exercício como titular, interino ou substituto de serviço extrajudicial: 1 (um) ponto;

b)  cada  período  de  5  (cinco)  anos  ou  fração  superior  a  30  (trinta)  meses  de
exercício como escrevente de serviço extrajudicial: 1 (um) ponto;

(...)
§ 3º – A prova de títulos será feita em reunião pública da Comissão Examinadora,

facultado  seu  acompanhamento  pelos  candidatos  aprovados  nas  provas  de
conhecimento, atribuindo-se ao conjunto de títulos, nos termos do edital, pontuação
de 20 (vinte) do total dos pontos distribuídos no concurso.

§ 4º – Ao título relacionado no item I, será dada pontuação valorada em 1 (um)
ponto  para  cada  2  (dois)  anos  completos  de  serviço,  para  aqueles  que  forem
bacharéis em Direito, a contar da data da diplomação, sem prejuízo da pontuação
atribuída,  conforme  as  alíneas  “a”  e  “b”,  observado  o  limite  máximo  de  8  (oito)
pontos.”.

Art. 4º – O caput do art. 19 Lei nº 12.919, de 1998, passa a vigora com a seguinte
redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:

“Art. 19 – A classificação final dos candidatos será feita por especialidade e definida
pelo total geral de pontos obtidos nas provas de conhecimento e de títulos.

§ 1º – Publicado o resultado do concurso no diário oficial da Justiça, os candidatos
serão convocados pelo 2º-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça para escolher, em
cada especialidade, pela ordem de classificação, as serventias constantes do edital.

§  2º  –  Havendo  empate  na  classificação,  a  decisão  se  dará  pelos  seguintes
critérios:
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I – o mais antigo na titularidade de serviço notarial ou de registro;
II – o que tiver obtido maior nota nas provas de conhecimento;
III – o que for mais idoso.
Art. 5º – O caput do art. 24 Lei nº 12.919, de 1998, passa a vigorar com a seguinte

redação, ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art.  24  –  No  concurso  de  remoção,  somente  serão  admitidos  os  titulares  de

serviços notariais e de registro que, por nomeação, exerçam a atividade por mais de
2 (dois) anos.

Parágrafo único – O candidato poderá se inscrever no concurso de remoção para
comarca de qualquer entrância no Estado, respeitada a natureza do serviço exercida
pelo notário ou registrador.”.

Art. 6º – O parágrafo único do art. 29 Lei nº 12.919, de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 29 – (...)
Parágrafo único – Observado o disposto no caput deste artigo, os concursos serão

realizados de acordo com o estabelecido no art.  7º desta lei,  desde que não haja
número significativo de serventias vagas, ficando, neste caso, autorizada a realização
de concurso geral, nos moldes do primeiro, na Comarca de Belo Horizonte, a critério
do Tribunal de Justiça.”.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação:  O  constituinte  federal  optou  pela  modalidade de delegação  para  o

exercício privado de funções notariais e de registro. Não obstante essa opção possa
suscitar  questionamento  (se  tal  atividade  seria  ou  não  delegável  pela  natureza),
condicionou que ela observasse concurso público.

O art. 236 da Carta Magna foi disciplinado pela Lei Federal nº 8.935, de 1994, e
restou  para  o  estado  membro  disciplinar  o  concurso  de  ingresso  e  remoção,
atendidas as condições já manifestas na legislação citada.

Como  ato  da  administração,  deve  o  concurso,  em  todas  as  fases,  observar
fielmente o princípio da legalidade, ou seja, o império da lei.
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Outro  princípio,  não  afastando-se  os  demais,  que  deve  ser  priorizado  é  o  da
eficiência, que deve objetivar o atendimento ao maior número possível de vagas, de
candidatos e classificar os mais capazes no critério geral.

O  Estado,  após  jejum  de  décadas,  promoveu,  por  meio  do  Poder  Judiciário,
concurso público para provimento de serviços notariais e de registro. O número de
serventias que ainda permanece vaga é gritante.

Quantidade maior dessas vagas é destinada ao concurso para remoção, que, por
norma  criada  em  resolução,  obstou  inúmeros  inscritos  e  feriu  os  princípios  da
legalidade e da eficiência.

Destaca-se  a  notícia  veiculada  no  Informativo  nº  54,  de  setembro  de  2001,  da
Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de Minas Gerais:  “Com altos
índices de reprovação e de desistência, o concurso para provimento de vagas nos
cartórios  mineiros  deixa um saldo negativo:  das 1.144 vagas em aberto,  744 não
foram ocupadas por falta de inscrição ou aprovação, ou seja, 65% dos cartórios que
foram  a  concurso  de  ingresso  continuarão  sem  titulares,  deixando  nas  mãos  do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais a tarefa de convocar um novo concurso”. (...) “O
resultado da 1ª etapa do concurso para provimento e remoção em serviços notariais e
de registro de todo o Estado foi o seguinte: do total de 6 mil inscritos, somente 1.262
candidatos foram aprovados e seguem na disputa por, aproximadamente, 400 vagas
em cartórios. Os demais foram reprovados por não conseguir 50% da pontuação nas
provas. Apenas 17 se inscreveram para remoção e somente dois foram aprovados.”

Outros concursos deverão vir com maior assiduidade, visto já existirem inúmeras
serventias vagas no Estado. Os princípios constitucionais deverão estar  em todos
integralmente cumpridos.

No âmbito do Estado, a Lei nº 12.919, de 1998, teceu normas que devem, para
aprimoramento, ser revistas. Esse é o propósito deste projeto.

O franco e aberto debate sobre o tema deverá contribuir para esse “serviço público
delegado”.

Registramos, ao lado dessas razões, que permanece como letra morta a Lei nº
12.920, de 1998, que criou inúmeras serventias no Estado e não foi minimamente
cumprida. A sua constitucionalidade já foi referendada Poder Judiciário, resta o seu
integral cumprimento.
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A obrigatoriedade anterior, de somente poder o candidato se inscrever para uma
única vaga retira das pessoas o direito de participação no concurso para mais de uma
especialidade. Isso priva a sociedade de ter os melhores profissionais a seu serviço,
pois possibilita que os candidatos menos preparados assumam os serviços notariais
e registrais vagos, excluindo-se do certame aqueles que obtiveram melhores notas,
mas não foram aprovados para a opção eleita.

A aprovação deverá obedecer aos mesmos critérios dos demais concursos, ou seja,
haverá uma classificação geral, e após serão chamados os candidatos por ordem de
classificação, para que seja feita a escolha da vaga a ser preenchida, obedecendo,
apenas, à especialidade escolhida pelo candidato no ato de inscrição.

Existe impropriedade num dispositivo da lei em vigor, pois, ao se fixar o mínimo de
50 pontos, que representam 50% de acerto, necessariamente o valor total da prova
terá que ser 100 pontos.

O dispositivo  anterior  deixava  a  critério  do  edital  a  fixação do percentual  a  ser
atribuído aos títulos, apenas limitando ao máximo de 20%, o que poderia acarretar
critérios diferentes para os concursos. Dessa forma, fixa-se, por lei, o percentual de
pontos a ser atribuído aos títulos.

O edital  do concurso privilegiou os advogados em detrimento dos bacharéis  em
direito que já estão em atividade nos serviços notariais e de registro, pois deu àqueles
um ponto por cada dois anos de exercício da advocacia, e um ponto para cada cinco
anos  para  aqueles  que  estão  em  exercício  na  atividade  notarial  e  registral,  não
levando em consideração se este é bacharel ou não.

A Lei Federal nº 8.935, de 1994, veda aos titulares e seus prepostos o exercício da
advocacia.  Dessa  forma,  apesar  de  bacharéis,  não  podem  exercer  a  advocacia,
dedicando-se exclusivamente aos serviços notariais ou de registro. Prevendo a Lei nº
8.935, de 1994, que os notários e registradores são profissionais do direito, não se
pode dar pontuação diferente ao advogado em detrimento do bacharel em direito que
já exerce as atividades em serviço de notas ou registro. Seria privilegiar aquele que
está fora da carreira em detrimento daquele que já se encontra na carreira.

Há de se ressaltar, ainda, que a pontuação que se propõe com a inclusão do § 4º
no  art.  17  é  uma  forma  de  estímulo  ao  aprimoramento  da  classe,  visto  ser  de
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conhecimento geral que são inúmeros os titulares em exercício que não possuem
graduação em direito.

É oportuno trazer à colação o lema de um ilustre notário paulista, o Dr.  Antônio
Albergaria Pereira, que nos lega verdadeiras lições: “Lutar com lealdade, estudar com
perseverança e trabalhar com honestidade. Quando todos os integrantes da classe
notarial  e  registral  brasileira  assim  agirem,  os  serviços  que  realizam  serão
respeitados por todos, autoridades e membros da coletividade”.

A convocação  dos  candidatos  dar-se-á  pelo  2º-Vice-Presidente  do  Tribunal  de
Justiça, respeitada a ordem de classificação, para que seja feita a escolha da vaga a
ser preenchida, obedecendo, apenas, ao tipo de serventia escolhido pelo candidato
(Registro Civil, Tabelionato, Registro de Imóveis, etc.).

É dessa forma que têm sido efetuados todos os concursos realizados nos outros
Estados brasileiros, sendo a mais razoável, já que é a única forma de, realmente,
aproveitar os melhores candidatos do concurso para preenchimento das serventias
vagas.

Prevê o inciso II do art. 19 da Lei nº 12.919 como critério de desempate “o mais
antigo no serviço público”. A alteração que se propõe visa a selecionar o candidato
mais preparado e que obteve melhor nota nas provas de conhecimento.

Não há  restrição  na Lei  Federal  nº  8.935,  de  1994,  com referência  à  remoção
apenas  para  a  mesma  entrância.  Esta  proposição  também  tem  por  finalidade
possibilitar  aos notários e registradores radicados no interior  a oportunidade de se
transferir para outras cidades e, até mesmo, para a capital, visto não ser de carreira o
cargo exercido pelo notário ou registrador.

O critério adotado pelo § 5º do art. 8º da Resolução nº 350, de 1999, do Tribunal de
Justiça, inovou a Lei nº 12.919, fixando somente a possibilidade de remoção para
comarcas  da  mesma entrância.  Isso  levou  à  total  inviabilidade  do  concurso  para
remoção, pois não houve candidatos que preenchessem os requisitos da resolução,
ou que se interessassem pela remoção. Não pode haver pretensão de o candidato de
uma comarca de 1ª entrância transferir-se para comarca de igual classificação, nem
mesmo aquele que está na capital pretender remoção para outro serviço, mudando
apenas  o  endereço.  O  concurso,  portanto,  que  tem  como  finalidade  prover  as



441
____________________________________________________________________________

serventias vagas, não irá atingir o objetivo de fazer prevalecer o critério atualmente
adotado.

O não provimento  das  vagas  disponibilizadas nos  termos  do Edital  nº  1/99,  do
egrégio  Tribunal  de  Justiça,  e  a  existência  de  vagas  após  a  sua  publicação
demandará novo concurso de imediato, em atendimento ao disposto no art. 236 da
Constituição Federal. Na tentativa de minimizar os erros ocorridos no primeiro e para
melhor atingir o objetivo proposto, os próximos concursos também deverão ser feitos
sob o comando do 2º-Vice-Presidente do Tribunal e realizados na Comarca de Belo
Horizonte,  nos  moldes  do  primeiro,  observado  o  número  significativo  de  vagas,
possibilitando a participação de um maior número de candidatos.

A renovação da categoria é esperada pela sociedade,  que anseia por melhores
serviços  prestados,  devendo  o  egrégio  Tribunal  de  Justiça  dar  seguimento  aos
concursos, com as alterações que se propõe.

Contamos com o apoio indispensável dos nobres pares desta Casa Legislativa à
aprovação deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Gilberto
Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.041/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.317/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 507/2011)

Dispõe  sobre  a  autorização  do  fretamento  eventual  intermunicipal  fechado  de
veículos denominados vans e similares no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica autorizado no Estado o fretamento eventual intermunicipal fechado

para veículos denominados vans e similares, organizados em cooperativas, ou para
transporte de estudantes.

Parágrafo  único  –  Os  veículos  referidos  no  caput deste  artigo  deverão  ter
capacidade de até dezessete passageiros.

Art. 2º – Caberá ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais – DER-MG – emitir autorização expressa para que as cooperativas possam
habilitar os veículos do Estado para a realização do transporte.
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Parágrafo único – As cooperativas deverão ter em seus atos constitutivos, como

objeto  principal,  o  transporte  de  passageiros,  observadas  as  demais  disposições

regulamentares.

Art. 3° – O DER-MG editará normas específicas, visando a disciplinar o cadastro

das  cooperativas  que  desejarem se dedicar  à  operação  do serviço  de  transporte

disposto no caput do art. 1°.

Art. 4º – A vistoria dos veículos, o controle, a fiscalização dos serviços, a frota de

veículos, a vida útil  desta e outras atividades inerentes serão feitas na forma das

disposições regulamentares editadas pelo DER-MG, autoridade estadual.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O objetivo principal deste projeto é possibilitar a circulação das vans e

dos  veículos  que  realizam  fretamentos  intermunicipais.  Tais  veículos  não  podem

realizar o transporte no Estado ferindo um direito fundamental de todo cidadão, que é

o direito de ir e vir.

Com a aprovação do projeto, iremos evitar a perda de inúmeras vagas de emprego,

bem como possibilitar maior mobilidade dos estudantes, que, muitas vezes, fretam

vans que lhes conferem mais segurança, facilidade e agilidade no retorno para suas

residências.  Isso  ocorre  em  vários  municípios  mineiros,  como  em  Ouro  Preto,

Mariana, Itabirito e Muriaé.

Tal projeto possibilitará que aproximadamente 22 mil pessoas que atualmente vivem

da  exploração  do  transporte  público  intermunicipal  permaneçam  exercendo  a

atividade.

Outrossim, o projeto fará com que as empresas montadoras de veículos do tipo

continuem a produzi-los, evitando desemprego.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.155/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.318/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 268/2011)

Dispõe sobre o ensino de informática nas escolas públicas e privadas do sistema
estadual de educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  O  ensino  de  noções  de  informática  constituirá  componente  curricular

obrigatório de todas as séries ou anos dos ciclos dos níveis fundamental e médio das
escolas públicas e privadas integrantes do Sistema Estadual de Educação.

Art. 2º – O ensino de que trata o parágrafo 1º será ofertado obrigatoriamente no
turno  em  que  o  aluno  esteja  matriculado,  sendo  admitida  sua  frequência  no
contraturno, desde que lhe seja assegurada vaga pelo estabelecimento de ensino.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação:  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 dos ensinos 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 legislação suplementar por
parte dos estados federados, respeitadas as imposições da norma geral.

Nesse diapasão, cumpre destacar os seguintes dispositivos do citado diploma legal:
“Art.  26  –  Os  currículos  do  ensino  fundamental  e  médio  devem  ter  uma base

nacional  comum,  a  ser  complementada,  em  cada  sistema  de  ensino  e
estabelecimento  escolar,  por  uma parte  diversificada,  exigida  pelas  características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

Art.  27  –  Os  conteúdos  curriculares  da  educação básica  observarão,  ainda,  as
seguintes diretrizes:

(...)
III – orientação para o trabalho;
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(...)
Art. 32 – O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito

na  escola  pública,  iniciando-se  aos  6  (seis)  anos  de  idade,  terá  por  objetivo  a
formação básica do cidadão, mediante:

(...)
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia,

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
(...)
Art. 35 – O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de

três anos, terá como finalidades:
(...)
IV  –  a  compreensão  dos  fundamentos  científico-tecnológicos  dos  processos

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
Art.  36  –  O  currículo  do  ensino  médio  observará  o  disposto  na  Seção I  deste

Capítulo e as seguintes diretrizes:
I  –  destacará a  educação tecnológica  básica,  a  compreensão do significado da

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e
da  cultura;  a  língua  portuguesa  como  instrumento  de  comunicação,  acesso  ao
conhecimento e exercício da cidadania”.

Ainda que sob uma análise perfunctória dos dispositivos acima relacionados, resta
evidenciado que a LDB aponta para a necessidade de permanentemente adequar os
conteúdos curriculares às novas demandas que se apresentam.

Nesse contexto, há de se inferir que para a implantação de um esforço de inclusão
digital  é  necessária  a  inserção  de  recursos  informacionais  no  contexto  escolar,
oferecendo  à  clientela  estudantil  os  componentes  capazes  de  fomentar  essa
demanda.

Pelo  menos  três  fatores  devem  ser  observados:  a  possibilidade  de  acesso,  a
capacitação para o uso e a atitude das pessoas frente ao computador. Por isso, torna-
se fundamental  detectar  as  necessidades do público envolvido;  ouvir  professores,
captando as representações que têm acerca da informática, antes da implantação de
propostas de informática na educação na escola; integrar o planejamento das ações
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em laboratórios de informática ao projeto político-pedagógico das escolas antes da
aquisição de tecnologia educacional, inteiramente comprometida com seus objetivos
pedagógicos; utilizar a informática à medida que o processo de alfabetização se fizer
necessário;  e  explorar  a  oportunidade  de  interatividade,  troca,  colaboração  e
participação disponibilizada pela informática.

Esses  são  verdadeiros  e  urgentes  desafios  que  se  colocam  diante  de  nós.  A
proposição  em  tela  apresenta-se  como  instrumento  de  cooperação  para  uma
resposta efetiva à necessidade de que se cogita.

Por tais razões, solicitamos dos nobres pares 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 1.319/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.228/2011)

Dispõe sobre medidas de higiene para prevenir doenças transmissíveis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Escolas públicas e particulares, estádios de futebol, ginásios de esportes,

rodoviárias,  aeroportos,  metrôs,  prédios,  teatros  e  arenas  para  a  realização  de
espetáculos  artísticos  ficam  obrigados  a  oferecer  gratuitamente  álcool  em  gel
antisséptico, toalhas e lenços descartáveis nos banheiros e demais instalações que
exijam cuidados sanitários, como cozinhas, restaurantes e lanchonetes.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: O Brasil e o mundo já presenciaram várias pandemias, fenômenos em

que doenças transmissíveis se propagam por todo o planeta, causando a perda de
milhares de vidas humanas.

A pandemia mais recente foi gerada pelo vírus da influenza A – H1N1 –, conhecida
popularmente como gripe suína. A H1N1 já matou milhares de pessoas e causou
pânico nas populações da maioria dos países, inclusive no Brasil, onde o número de
atingidos pela doença não alcançou as proporções verificadas em outras  nações,
como México, Estados Unidos, Argentina e Chile.
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O combate dessa gripe trouxe de volta uma antiga lição, infelizmente só lembrada e
levada a sério quando há ocorrência de pandemias e epidemias. Trata-se da lição
que aponta a higiene pessoal como o remédio mais eficaz para prevenir  doenças
transmissíveis por vírus e bactérias.

Embora ainda seja prematuro afirmar com segurança que foram os cuidados com a
higiene  pessoal  os  principais  responsáveis  pela  aparente  retração  da  pandemia
dessa doença no Brasil, o fato é que o extraordinário aumento do uso de máscaras,
álcool em gel antisséptico, toalhas e lenços descartáveis coincide com o período de
redução no número de diagnósticos da gripe no País.

Mas  ninguém  pode  ignorar  que  está  cientificamente  comprovado  que  a
preocupação  permanente  com  a  higiene  pessoal  não  pode  estar,  em  nenhuma
hipótese,  dissociada  de  uma política  de  saúde pública minimamente  responsável.
Todavia, também é verdade que é impossível colocar tal política em prática sem que
o poder público e a própria sociedade propaguem, através de campanhas educativas,
a importância do zelo para com a higiene pessoal e, ao mesmo tempo, ofereçam
condições  mínimas  para  que  a  população  adquira  os  hábitos  de  asseio
recomendados.

O  benefício  do  cumprimento  das  exigências  instituídas  por  este  projeto  é
infinitamente superior ao custo delas resultante, principalmente porque não há bônus
maior  do  que  o  de  salvar  vidas  prevenindo  pandemias  e  epidemias  de  doenças
transmissíveis por vírus e bactérias.

–  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 1.320/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.962/2013)

Dispõe  sobre  a  isenção  do  pagamento  de  tarifa  de  pedágio  nas  rodovias  sob
responsabilidade  do  Estado  ao  proprietário  de  veículo  que  possua  residência
permanente ou exerça atividade profissional permanente no próprio município em que
esteja localizada praça de cobrança de pedágio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  isento  do  pagamento  de  tarifa  de  pedágio  nas  rodovias  sob
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responsabilidade do Estado o veículo cujo proprietário possua residência permanente
ou  exerça  atividade  profissional  permanente  no  próprio  município  em  que  esteja
localizada praça de cobrança de pedágio.

§ 1º – Para se beneficiar da isenção concedida por esta lei, o proprietário 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.

§ 3º – A isenção a que se refere esta lei permite ao concessionário reclamar ao
poder concedente, se assim julgar necessário, a revisão da tarifa de pedágio, com o
objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

§  4º  –  Na  hipótese  de  o  poder  concedente  decidir  pela  improcedência  da
reclamação feita pelo concessionário, este poderá recorrer a processo amigável de
solução de divergência contratual, nos termos previstos no contrato de concessão,
sem  que,  no  decorrer  do  período  de  resolução  do  conflito,  fique  prejudicada  a
concessão do benefício instituído por esta lei.

Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 4º-A da
Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Trata-se  de  projeto  de  lei  que  concede  isenção  de  pagamento  de

pedágio a pessoas que morem ou trabalhem em município no qual esteja instalada
praça de cobrança.  A gratuidade,  por  óbvio,  só abrange a  praça de cobrança do
município em que o beneficiado resida ou trabalhe.

Nos  últimos  anos,  a  carência  de  recursos  públicos  para  a  realização  de
investimentos em infraestrutura levou à adoção de uma política de concessão de
rodovias à iniciativa privada, mediante a cobrança de pedágio. Tal movimento, que
inclui tanto os trechos rodoviários licitados diretamente pelo órgão competente dos
estados como aqueles da União e delegados por convênio a estados e municípios,
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repassados à exploração comercial, provocou melhorias importantes na nossa malha
rodoviária,  mas trouxe também inconvenientes que só com o tempo estão  sendo
percebidos e corrigidos.

Um dos problemas mais comuns diz respeito ao ônus desproporcional que pesa
sobre  a  população  dos  municípios  onde  se  instalam  as  praças  de  cobrança  de
pedágio.  De  fato,  essa  população  é  penalizada  economicamente  em  seus
deslocamentos diários para trabalhar, estudar ou fazer compras, atividades realizadas
muitas  vezes  no  território  do  próprio  município.  Indústrias  e  produtores  rurais,
empresas que realizam entregas em domicílio ou profissionais que atendem a área
rural  se  veem  às  voltas  com  um  aumento,  difícil  de  suportar,  de  seu  custo
operacional.

Assim,  a  simples  decisão de instalar  uma praça  de  cobrança  de  pedágio  num
determinado  município  pode  comprometer  seriamente  a  competitividade  das
atividades  econômicas  nele  realizadas  e,  por  conseguinte,  a  competitividade
econômica do próprio município. No mundo globalizado em que vivemos, tal situação
pode assumir contornos inimagináveis, em termos de estagnação da economia local,
redução do número de empregos e evasão populacional.

Para  tentar  corrigir  essa  distorção,  oferecemos  à  apreciação  desta  Casa  esta
proposta,  que  visa  isentar  do  pagamento  de  tarifa  de  pedágio  os  veículos  cujos
proprietários  possuam  residência  permanente  ou  exerçam  atividades  profissionais
permanentes  no  município  em  que  se  localizar  a  praça  de  pedágio.  Para  evitar
desvios e mau uso do benefício, prevemos que o benefício da isenção depende de
cadastramento  e  identificação  dos  veículos  pelo  órgão  executivo  de  trânsito  com
jurisdição no município onde se localizar a praça de pedágio.

Tal matéria encontra-se em conformidade com as disposições da Lei  Federal nº
9.277,  de  1996.  Registramos  que  matéria  similar  encontra-se  em  tramitação  no
Congresso Nacional, consubstanciada no Projeto de Lei nº 1.023/2011, de autoria do
deputado Esperidião Amin. O projeto já foi aprovado em turno único, sob o regime de
urgência, na Câmara dos Deputados, e agora se encontra sob análise do Senado
Federal.

Dessa forma, esperamos contribuir  para que a cobrança de pedágio, necessária
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aos investimentos demandados por nossas rodovias, seja realizada de forma justa e
equânime.

– 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 1.321/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 504/2011)

Dispõe sobre o horário para a realização de partidas de futebol profissional  nos
estádios administrados pela Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais –
Ademg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  proibida,  nos  estádios  administrados  diretamente  ou  mediante

convênio pela Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais –  Ademg –, a
realização de partida de futebol profissional antes das 16 horas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A prática de atividades desportivas que demandam um alto grau de

esforço físico depende de condições climáticas e ambientais adequadas, para que
não haja dano à saúde dos participantes. Em Minas Gerais predominam temperaturas
médias superiores a 18 graus, o que denota a existência de temperaturas bem mais
elevadas no período diurno. A saúde dos atletas que participam de atividades ao ar
livre,  especialmente  no  chamado  horário  de  verão,  é  severamente  afetada  pela
realização de certames esportivos no período diurno. A proteção existente, prevista
na  Lei  Pelé,  é  insuficiente,  por  falta  de  medidas  efetivas  de  fiscalização,  para  a
prevenção de danos à saúde dos atletas.

Assim, como compete ao Estado legislar concorrentemente sobre esportes e saúde,
conforme dispõe o art. 24, incisos IX e XII, da Constituição Federal, apresentamos
este projeto de lei, que, esperamos, seja aprovado nesta Casa Legislativa.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.322/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 463/2011)

Declara de utilidade pública o Centro de Convivência da Melhor Idade Rosa Mauad
Jacob, com sede no Município de Ubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro de Convivência da Melhor

Idade Rosa Mauad Jacob, com sede no Município de Ubá.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  O  Centro  de  Convivência  da  Melhor  Idade  Rosa  Mauad  Jacob  é

entidade civil,  sem fins lucrativos,  criada por  meio  de um movimento comunitário,
visando desenvolver  projetos  ligados à terceira idade.  Prioriza integrar o idoso na
sociedade,  desenvolvendo importante  trabalho de fins  sociais  e  assistenciais,  tais
como a  atenção à saúde e a oferta de  esporte,  lazer,  arte  e cultura.  Combate  a
exclusão social do idoso e contribui para a valorização de tão valioso ciclo da vida.
Luta,  com extrema dificuldade,  com o abnegado trabalho de seus membros,  para
propiciar a melhoria da qualidade de vida e o resgate da cidadania desse segmento
social.

Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade  moral,  que
desenvolvem atividades voluntárias. A instituição está em funcionamento há mais de
5 anos.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.323/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.614/2011)

Dispõe  sobre  a  publicação  anual,  pelo  Poder  Executivo,  dos  dados
socioeconômicos e de atividades sociais relativos à mulher.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica o Poder  Executivo obrigado a publicar,  anualmente,  relatório  com

informações  detalhadas  sobre  as  políticas  destinadas  às  mulheres,  bem  como
demonstrativo contendo dados  estatísticos  da  área social  relativos à  mulher,  com
base  no  exercício  anterior,  para  subsidiar  as  políticas  públicas  desenvolvidas  em
apoio à mulher.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, são dados relativos à mulher:
I – índice de emprego e condições de trabalho;
II – escolaridade e acesso à educação;
III – renda e representatividade das mulheres no mercado de trabalho;
IV – doenças que têm maior incidência entre a população feminina e as causas da

mortalidade nessa população;
V – incidência de gravidez na adolescência e número médio de filhos;
VI – violência contra mulheres;
VII – perfis etário e étnico;
VIII – cobertura previdenciária oficial para as trabalhadoras ativas e inativas;
IX – proporção de mulheres que são chefes de domicílios.
Parágrafo  único  –  Serão  também  divulgadas  informações  sobre  os  tratados  e

convênios  referentes  à  população  feminina  celebrados  pelo  Estado,  assim  como
sobre as conferências e seminários de que tenha participado.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação:  É  inegável  a  importância  deste  projeto  de  lei,  pois  defende  a

transparência das informações atinentes às políticas públicas desenvolvidas em apoio
à mulher e busca congregar em um único documento informações relevantes que
contribuirão  para  um  conhecimento  mais  pormenorizado  da  condição  e  da
participação da mulher no mercado de trabalho e na sociedade.

O projeto  tem mérito  de  imprimir  obrigatoriedade no encaminhamento  ao  órgão
responsável  pela defesa dos direitos  da  mulher,  para  fins  de  publicação,  de  toda
informação que reflita a atuação do poder público para a valorização da população
feminina.
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Desse  modo,  prevê  o  estabelecimento  de  canais  de  comunicação  com  as
secretarias municipais de saúde, educação e desenvolvimento social relativamente a
questões essenciais, como taxa de mortalidade materna, número de filhos, gravidez
na adolescência, doenças típicas ou de maior incidência nas mulheres, participação
no  mercado  de  trabalho,  riscos  mais  comuns  no  trabalho  da  mulher,  cargos  ou
empregos a que tem acesso, situação salarial, nível de escolaridade, etc.

Sabemos  que  são  produzidas  informações  particularizadas  pelos  órgãos  da
administração estadual, o que dificulta ou impede uma visão global da situação da
mulher em nosso Estado. Daí, a necessidade de centralização dessas informações
na  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  em  conjunto  com  entidades  ligadas  à
defesa dos direitos das mulheres.

Sendo evidente a relevância deste projeto de lei, espero contar com o apoio dos
pares para que ele seja aprovado.

–  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 1.324/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.972/2012)

Torna  obrigatório  que  os  mercados,  supermercados  e  demais  estabelecimentos
comerciais disponham os produtos diet e light em locais separados e com indicações
visíveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os mercados, supermercados e demais estabelecimentos comerciais que

comercializam  alimentos  no  Estado  ficam  obrigados  a  dispor  os  produtos  light
separados dos produtos diet.

Art. 2º – Os locais onde estiverem dispostos os produtos mencionados no art. 1º
deverão conter indicações em letras grandes e locais totalmente visíveis.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Fred Costa
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Justificação: Este projeto visa obrigar os mercados e supermercados a dispor os
produtos diet e light em locais separados e com indicações visíveis.

Hoje  há  um  grande  numero  de  pessoas  diabéticas,  as  quais  devem  ter  a
alimentação diferenciada e balanceada, com baixas calorias e sem adição de açúcar.
É importante ressaltar que os produtos  light não foram produzidos para diabéticos,
pois  quase todos contêm açúcar,  ainda que em quantidade reduzida, o que pode
prejudicar o quadro clínico de um diabético que consuma tais produtos por engano.

Os produtos  light sempre estão disponibilizados em mercados e supermercados
nas mesmas gôndolas dos produtos diet. A grande maioria dos diabéticos ou outros
consumidores tem dificuldade para distinguir os produtos.

Dessa forma, este projeto preserva os direitos dos diabéticos e consumidores de
terem informações claras sobre os produtos que vão consumir.

Conto com a cooperação dos pares desta Casa para a aprovação deste projeto de
lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 582/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.325/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.068/2013)

Institui  o  cartão  Minas  Master  para  o  transporte  público  gratuito  de  idosos  no
território do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o cartão Minas Master para o transporte público gratuito de

idosos no território do Estado.
§ 1º – Para os fins desta lei, entende-se por idoso a pessoa com idade igual ou

superior a sessenta anos.
§  2º  –  O  cartão  Minas  Master  é  gratuito,  intransferível  e  de  uso  pessoal  do

beneficiário.
Art.  2º  – O beneficiário  desta lei  utilizará  o transporte coletivo intermunicipal  de

forma gratuita,  bastando  para  tanto  apresentar  o  cartão  Minas  Master  no  ato  da
aquisição do bilhete de viagem.
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Art.  3º  –  Para  a  aquisição  do  cartão  Minas  Master,  o  interessado  deverá
providenciar seu cadastramento nos termos do regulamento desta lei.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias.
Art.5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: Os direitos do idoso são garantidos pelo Estatuto do Idoso, Lei Federal

nº 10.741, de 2003.
Algumas leis estaduais procuram acrescentar ainda mais benefícios para os idosos,

como a Lei  nº  9.760,  de  1989,  que garante  ao  idoso a gratuidade do transporte
público intermunicipal.

Visando a praticidade e o aperfeiçoamento do atendimento aos idosos, propomos a
implantação do cartão intermunicipal para o transporte de idosos.

Para tanto, contamos com a colaboração dos nobres pares.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 136/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.326/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.014/2011)

Assegura aos professores da rede pública estadual a gratuidade para o ingresso
em espetáculos culturais do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica assegurada aos professores da rede pública estadual a gratuidade

para  o ingresso em espetáculos  culturais  promovidos ou patrocinados pelo poder
público estadual.

Parágrafo único – Serão beneficiados por esta lei os professores que se acharem
no exercício da docência em estabelecimentos públicos do Estado.

Art. 2º – Para usufruir o benefício a que se refere o art. 1º desta lei, o profissional da
educação  deverá  provar  a  condição  referida  por  meio  de  carteira  fornecida  pela
Superintendência Regional de Ensino a que estiver vinculado.

Art.  3º  –  O  Poder  Executivo  estabelecerá  parceria  com  redes  de  espetáculos



455
____________________________________________________________________________

culturais,  no  intuito  de  viabilizar  o  expediente  do  caput do  art.  1º  desta  lei,  e
promoverá os meios cabíveis de compensação para as instituições que oferecerem
modalidades de espetáculos.

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

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: O projeto de lei em tela tem como finalidade possibilitar ao profissional

da  educação  diversificar  seus  conhecimentos  de  forma  assistemática,  tornando-o
mais versátil, por consequência, preparando-o melhor para enfrentar os desafios de
uma sala de aula. O acesso a novas informações tornou-se uma exigência do mundo
moderno.  Não  podemos  continuar  com  professores  repassando  fórmulas  prontas
para os estudantes;  precisamos preparar os estudantes,  desenvolvendo sua visão
crítica. Sem dúvida, os espetáculos culturais são verdadeiros celeiros de informação.
A cultura é uma ferramenta indispensável a um ensino mais criativo.

Não podemos aceitar que, em plena virada do milênio, nossos professores ainda
não tenham condições para adquirir um bom livro, frequentar espetáculos culturais,
ter acesso a informações de alto nível, de forma a assimilar novos valores e poder
repassá-los aos estudantes.

O  projeto,  portanto,  visa  a  corrigir  distorções  do  processo  de  ensino  e
aprendizagem.  Como  o  estudante  estará  estimulado  a  frequentar  espetáculos
culturais, se os professores não lhes repassaram a importância dessa prática?

Não há como negar que o Estado tem o dever de propiciar ao seu corpo docente
condições  para  exercer  as  suas  funções.  Ser  professor  está  acima  de  saber
manusear um livro didático. O exercício pleno do magistério está diretamente ligado à
capacidade  do  professor  para  interpretar  o  texto  que  vier  a  ser  apresentado,
associando-o às práticas sociais.

Pelas  razões  expostas,  conto  com  o  parecer  favorável  dos  nobres  pares  à
aprovação desta proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
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Anexe-se ao Projeto de Lei nº 568/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.327/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.412/2011)

Dispõe sobre as empresas prestadoras de serviços e de venda de produtos que
operam através de telefonia – telemarketing – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As empresas prestadoras de serviços e de venda de produtos que operam

através de telefonia – telemarketing – obedecerão às normas estabelecidas nesta lei
para o atendimento ao cliente.

Art.  2°  –  Os  serviços  referidos  nesta  lei  deverão  ser  prestados  com  a  devida
agilidade,  ficando  proibida  a  veiculação  de  propaganda,  evitando-se  a  espera
excessiva do cliente na linha e no caso de necessitar de transferência para outro
setor.

Art.  3°  –  Os  operadores  de  telemarketing deverão  se  identificar,  no  ato  do
atendimento, pelo nome, sobrenome ou outra identificação necessária para o serviço.

Art. 4° – Quando o operador de  telemarketing não puder dar resposta imediata à
informação ou serviço solicitado, anotará o número de telefone do consumidor,  se
este com isso concordar, e retornará com a resposta até 24 (vinte e quatro) horas
após a chamada.

Art. 5° – Os operadores de telemarketing deverão fornecer, a pedido do consumidor,
endereço  para  o  qual  poderão  ser  encaminhadas  correspondências  solicitando
informações, reclamações e cancelamento de serviços.

Parágrafo único – O aviso de recebimento da correspondência – AR –, devidamente
assinado, será documento válido para qualquer reclamação posterior.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação: As reclamações envolvendo os serviços prestados através de telefone,

o  chamado  telemarketing,  são  cada  vez  mais  abundantes.  Para  as  vendas  de
produto, o atendimento costuma ser célere e o operador simpático. Quando, porém,
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se trata de reclamação ou cancelamento de serviço,  as operações costumam ser
demoradas, a linha cai, o sistema de informática cai, além de serem feitas diversas
transferências  de  atendimento  que  sempre  são  acompanhadas  de  gravações  de
propaganda da empresa.

A função primordial do Legislativo é detectar as dificuldades e os abusos sofridos
pela sociedade e, a partir daí, eliminar esses problemas por meio de leis que regulem
a convivência justa na sociedade.  Assim, tendo detectado diversos casos de mau
atendimento  pelas  empresas  que  se  utilizam  dos  serviços  de  telefonia  e
telemarketing, achamos por bem apresentar este projeto de lei.

Quando o consumidor faz uma chamada para cancelar um serviço ou uma compra,
muitas  vezes  ele  é  colocado  numa  “viagem”  através  do  setor  de  telemarketing,
transferindo-se a ligação para outros departamentos encarregados de convencê-lo a
não se desfazer do produto ou serviço. Assim, colocamos no projeto um artigo que dá
a opção de se fazer o cancelamento por carta, o que evitaria esse transtorno.

Acreditando na necessidade de normalizar o serviço, que está em plena expansão,
apresentamos este projeto  de  lei,  na  esperança da melhor  análise  por  parte  das
comissões e dos deputados desta Casa.

– 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 1.328/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.413/2011)

Estabelece  critérios  para  a  recepção  de  documentos  no  Estado,  vedando  a
exigência de reconhecimento de firma ou autenticação de cópias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica vedada,  na recepção de documentos por  órgãos e entidades das

administrações direta, autárquica e fundacional,  a exigência de reconhecimento de
firma ou de autenticação de cópias.

Parágrafo único – O disposto no  caput  deste artigo não se aplica quando houver
determinação legal expressa em sentido contrário.

Art.  2º  – As secretarias  de Estado, as  autarquias  e as fundações instituídas ou
mantidas pelo Estado:
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I – manterão em local visível e acessível ao público a relação das hipóteses em que
há determinação legal expressa de reconhecimento de firma ou de autenticação de
documentos;

II – divulgarão o conteúdo desta lei em seus sites na internet.
Art. 3º – Verificada a qualquer tempo a ocorrência de fraude ou falsidade em prova

documental, serão considerados inexistentes os atos administrativos dela resultantes,
expedindo-se comunicação ao órgão local do Ministério Público.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  Esta  proposição surge  da  urgente  necessidade  da implantação  de

mecanismos de gestão modernos, que tenham por objetivo a desburocratização dos
serviços  públicos  no  âmbito  estadual,  potencializando  o  princípio  norteador  da
eficiência administrativa.

A burocracia é tema discutido há décadas no País, sem que progressos tenham
sido alcançados com vistas à 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 melhoraria os processos no âmbito do
Estado,  tornando-os  mais  simples  ao  cidadão  que  deles  necessitam.  Além  de
simplificar os processos e facilitar o acesso, possibilitará economia aos cidadãos, que
por vezes devem autenticar um número grande de cópias e reconhecer firma para
procedimentos simples, encarecendo os processos.

Tendo  em  vista  o  mérito  deste  projeto  de  lei,  espero  pelo  apoio  dos  nobres
parlamentares a sua aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 569/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.329/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.416/2011)

Dispõe sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC – por telefone e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  O  fornecedor  que  disponibiliza  sistema  telefônico  ou  eletrônico  de

atendimento ao consumidor fica obrigado a informar ao usuário do serviço, no início
da ligação, a previsão do tempo de espera para atendimento.

Parágrafo único – O tempo de espera a que se refere o  caput deste artigo não
poderá exceder um minuto.

Art.  2º  – O disposto  nesta  lei  não se aplica aos serviços regulados pelo  poder
público federal.

Art.  3º  – O descumprimento do comando previsto nesta lei  sujeita  o infrator  às
penalidades constantes 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, 6 de maio de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  O atendimento por  meio dos SACs já se  tornou objeto de troça e

regularmente é abordado nos quadros de humor veiculados pela televisão brasileira e
também  pelos  meios  eletrônicos,  em  face  da  total  inobservância  dos  padrões
mínimos de respeito ao consumidor.

Esse estado de coisas, a propósito, tem motivado a formulação, em todo o País, de
propostas similares ao projeto em análise, culminando com o acolhimento da ideia
pelo  Departamento  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor,  órgão  vinculado  ao
Ministério da Justiça, que colheu sugestões, em todo o Brasil, para a regulamentação
dos serviços.

Nesse  contexto,  veio  a  ser  editado  o  Decreto  Federal  nº  6.523,  de  31/7/2008,
fixando normas sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC – feito por
telefone, para proteger o consumidor das práticas abusivas ou ilegais impostas pelos
fornecedores.

Ocorre que o mencionado decreto disciplinou apenas e exclusivamente os serviços
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regulados  pelo  poder  público  federal,  entre  os  quais  o  fornecimento  de  energia
elétrica,  a  telefonia,  os  serviços  bancários  e  outros.  Remanescem,  portanto,  sem
nenhum  regulamento,  os  demais  serviços,  prestados  especialmente  pelas
organizações privadas, que também exaurem o consumidor quando este necessita
obter informações ou mesmo promover a rescisão de algum contrato.

A defesa do consumidor encontra-se entre os direitos e as garantias fundamentais
conferidas ao cidadão brasileiro pela Constituição da República, sendo certo que a
edição do Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC – teve, exatamente, o
propósito  de  tornar  mais  harmônicas  as  relações  entre  os  fornecedores  e  os
consumidores. Essa harmonia,  no entanto,  deixa a desejar  quanto ao  aspecto do
direito à informação.

O CDC erigiu a transparência como princípio norteador das relações de consumo,
procurando garantir, em vários dos seus dispositivos, o direito à informação adequada
e clara sobre os diferentes produtos e serviços, conforme se verifica, especialmente,
na norma constante no art. 6º, III, do diploma em comento.

A matéria em tela encontra-se inserida na Constituição da República entre aquelas
cuja competência para legislar  é  concorrente da União,  dos estados e do Distrito
Federal (art. 24, V, VII).

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres 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 1.330/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.661/2012)

Altera a Lei nº 13.411, de 21 de dezembro de 1999, que torna obrigatória a inclusão,
no programa de disciplinas do ensino fundamental e médio, de estudos sobre o uso
de drogas e dependência química.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 13.411, de 21 de dezembro de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação:
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“Seção I
Dos objetivos gerais

Art.  1º  –  É obrigatório  o  estudo da  dependência  química  e  das  consequências
neuropsíquicas  e  sociológicas  do  uso  de  drogas  como  parte  do  programa  das
disciplinas  constantes  no  núcleo  curricular  básico  elaborado  pela  Secretaria  de
Estado da Educação para  o  ensino  fundamental  e  médio  das  escolas  públicas  e
particulares do Estado, ficando criado o Programa Estadual de Prevenção ao Uso de
Drogas e Entorpecentes, com os seguintes objetivos:

I  –  assegurar  aos  alunos  da  rede  estadual  de  ensino  cursos,  treinamentos,
palestras, seminários e participação em projetos públicos e privados que incluam a
educação contra o uso de drogas e entorpecentes,  contra as práticas criminosas,
bem como cursos de cidadania;

II – propiciar educação contra o uso de drogas, bem como formas de combate e
defesa pessoal de jovens e alunos da rede estadual de ensino.”.

Art. 2º – Ficam acrescentados à Lei nº 13.411, de 2012, os seguintes artigos:
“Art.  2º – O Poder Executivo, por conta própria ou através de parcerias com os

Municípios, a União e entidades privadas nacionais e estrangeiras, criará o Programa
Estadual de Prevenção ao Uso de Drogas e Entorpecentes.

Art. 3º – Fica o Estado autorizado a firmar convênio de cooperação mútua com o
Juizado da Infância e Juventude,  a  Polícia Militar,  a  Polícia Civil,  a  Subsecretaria
Antidrogas  e  os  órgãos  do  Poder  Executivo  Federal  de  combate  às  drogas  e
entorpecentes,  para  que  alunos  das  redes  municipais  e  estadual  de  ensino
beneficiados pelos programas sociais do governo federal sejam neles incluídos nos
termos desta lei.

Parágrafo único – Para consolidar a execução do Programa Estadual de Prevenção
ao Uso de Drogas e Entorpecentes, o Estado promoverá campanhas educativas e
firmará parcerias público-privadas com as associações comunitárias, as instituições
religiosas, as instituições sem fins lucrativos, as associações comerciais e industriais,
os  sindicatos,  os  clubes  esportivos  profissionais  e  amadores  e  as  associações
culturais e beneficentes.
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Seção II
Dos objetivos específicos

Art. 4º – Constituem objetivos específicos do Programa Estadual de Prevenção ao
Uso de Drogas e Entorpecentes:

I – oferecer cursos, palestras, seminários, participação em projetos próprios ou fruto
de parcerias público-privadas com associações comunitárias, instituições religiosas,
instituições  sem  fins  lucrativos,  associações  comerciais  e  industriais,  sindicatos,
clubes  esportivos  profissionais  e  amadores,  associações  culturais  e  beneficentes,
universidades, organizações não governamentais – ONGs – sediadas no Estado para
a prevenção e o combate ao uso de drogas e entorpecentes;

II  –  promover  campanha  ostensiva  contra  o  uso  de  drogas  e  entorpecentes,
preferencialmente  dirigida  a  menores,  jovens  e  alunos  das  redes  municipais  e
estadual de ensino;

III – criar núcleos escolares e comunitários para a prevenção e o combate ao uso
de drogas e entorpecentes;

IV – dar prioridade aos projetos já existentes;
V  –  fomentar  parcerias  com  instituições  públicas  e  privadas  para  implementar

centros  comunitários,  religiosos,  culturais  e  desportivos  no  âmbito  dos municípios
para a prevenção e o combate ao uso de drogas;

VI – criar equipes multidisciplinares na área de educação, publicidade e segurança
para  a  implementação  de  campanhas,  cursos,  seminários,  conferências  e
capacitação de monitores, professores e orientadores nas redes municipais de ensino
e nas instituições conveniadas;

VII – prover dotações próprias para a prevenção e o combate ao uso de drogas e
entorpecentes no Estado.

Seção III
Das áreas envolvidas no Programa Estadual de Prevenção ao Uso de Drogas e

Entorpecentes
Art.  5º  –  A inclusão  dos  jovens  em  geral,  dos  alunos  das  redes  municipais  e

estadual de ensino e dos beneficiários dos programas sociais do governo federal nas
atividades  voltadas  para  a  educação  e  a  prevenção  ao  uso  de  drogas  e
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entorpecentes será coordenada pela Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds –
ou pela Secretaria de Estado de Educação – SEE – ou pela Secretaria de Estado de
Esporte e da Juventude – Seej – ou pela Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG –,
podendo ser estendidas essas atividades a outras instituições e projetos públicos e
particulares já existentes.

Art. 6º – Para a celebração do convênio de cooperação mútua a que se refere o art.
3º, caberá ao Estado:

I  –  consignar  dotação  orçamentária  anual  para  cobrir  despesas  com  material
didático e cursos de capacitação para monitores comunitários de prevenção ao uso
de drogas e entorpecentes;

II – provisionar, mensalmente, a Seds ou a SEE ou a Seej ou a PMMG dos recursos
financeiros necessários à execução do programa criado por esta lei;

III – realizar outras atividades afins.
Art. 7º – O Poder Executivo, por meio de parcerias e convênios, poderá credenciar

instituições privadas e públicas nacionais e estrangeiras para o ingresso no programa
criado por esta lei.

Seção IV
Da obrigação do poder público estadual

Art. 8º – Ficam estabelecidas as seguintes obrigações ao poder público estadual no
planejamento, na implementação e na execução do Programa Estadual de Prevenção
ao Uso de Drogas e Entorpecentes:

I – celebração de protocolo de parceria entre a Seds ou a PMMG ou a Polícia Civil
do  Estado  de  Minas  Gerais  ou  a  SEE  ou  a  Seej  e  associações  comunitárias,
instituições  religiosas,  instituições  sem  fins  lucrativos,  associações  comerciais  e
industriais,  sindicatos,  clubes  esportivos  profissionais  e  amadores,  associações
culturais  e  beneficentes,  universidades  e  ONGs  sediadas  nos  Municípios  para
atendimento dos jovens em geral e dos alunos das redes municipais e estadual de
ensino;

II – apresentação de cronograma de execução dos convênios ou das parcerias com
as entidades a que se refere o inciso I deste artigo;

III – criação de centros comunitários de combate ao uso de drogas e entorpecentes
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por conta própria, por meio de parcerias e convênios com prefeituras ou por meio de
seu credenciamento;

IV – garantia de dotação orçamentária própria, complementar ou suplementar, para
garantir  a implementação, a execução e a continuidade do Programa Estadual de
Prevenção ao Uso de Drogas e Entorpecentes.

Seção V
Dos mecanismos compensatórios e das penalidades

Art. 9º – Aos parceiros, conveniados e credenciados que atenderem aos requisitos
previstos  no  art.  1º  desta lei  ficará  assegurada lotação de funcionários,  médicos,
enfermeiros, psicólogos, pedagogos, sociólogos, educadores, professores e agentes
de  saúde  pelo  poder  público  estadual  em  parceria  com  os  poderes  públicos
municipais,  com  vistas  ao  oferecimento  de  cursos,  palestras,  seminários,
conferências, programas sociais e afins em suas sedes próprias.

Art.  10  –  Ficam  os  parceiros,  conveniados  e  credenciados  que atenderem  aos
requisitos previstos no art. 1º desta lei, em caso de desistência, incapacidade técnica,
financeira e operacional, sujeitos a multas previamente estabelecidas pelo protocolo
descrito no art. 8º, I, desta lei, bem como à obrigação de reparar os danos materiais e
morais aos jovens em geral e aos alunos das redes municipais e estadual inscritos no
programa criado por esta lei.

Art.  11  –  O  não  cumprimento  das  obrigações  previstas  no  caput do  art.  1º
caracteriza, por parte dos poderes públicos municipais e estadual, o cometimento dos
crimes de responsabilidade previstos nos Decretos-Lei nºs 201, de 1967, e 1.202, de
1939, e em outras normas vigentes.

Seção VI
Das equipes multidisciplinares

Art.  12 – As equipes multidisciplinares serão treinadas e destinadas aos centros
comunitários de prevenção ao uso de drogas e entorpecentes nas escolas municipais
e em suas sedes próprias quando da execução de projetos privados e públicos de
natureza social, conforme disposto nesta lei.

Art. 13 – As equipes multidisciplinares terão em seus quadros médicos, psicólogos,
agentes de saúde, enfermeiros, farmacêuticos, educadores, pedagogos, sociólogos e
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profissionais afins, que atuarão nos centros comunitários de prevenção ao uso de
drogas e entorpecentes.

Seção VII
Dos centros comunitários de prevenção ao uso de drogas e entorpecentes

Art.  14  – Para  os  efeitos  desta  lei,  entendem-se como centros  comunitários  de
prevenção ao uso de drogas e entorpecentes:

I – unidades de saúde dos municípios;
II – escolas municipais e estaduais;
III – sedes sociais de associações comunitárias, instituições religiosas, instituições

sem  fins  lucrativos,  associações  comerciais  e  industriais,  sindicatos,  clubes
desportivos  profissionais  e  amadores,  associações  culturais  e  beneficentes,
universidades e ONGs sediadas no Estado;

IV –  clínicas  e  hospitais  públicos e privados conveniados e  credenciados pelas
secretarias municipais de saúde e as entidades mencionadas no art. 8º, I, desta lei;

V – instituições públicas e privadas nacionais e internacionais sediadas no Estado;
VI – centros privados e públicos credenciados ou conveniados nos termos desta lei.
Art. 15 – Os centros comunitários de prevenção ao uso de drogas e entorpecentes

devem preencher os seguintes critérios para a celebração das parcerias e convênios
e a realização de credenciamentos:

I – atender às exigências de saúde e sanitárias estabelecidas pelos municípios;
II – ter alvará de funcionamento;
III – ter equipes técnicas multidisciplinares próprias ou cedidas pelas prefeituras,

pelo governo do Estado ou pelo governo federal;
IV – comprovar efetivo trabalho na prevenção e no combate ao uso de drogas e

entorpecentes;
V – ter natureza filantrópica, beneficente, cientifica ou religiosa;
VI  –  assegurar  gratuidade  nos  cursos,  seminários,  conferências  e  projetos  de

natureza social.
Art. 16 – Os centros comunitários de prevenção ao uso de drogas e entorpecentes

que  assinarem  termo  de  parceria,  convênio  ou  credenciamento  respondem
solidariamente com o poder público por danos aos inscritos decorrentes de erros de
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orientação  pedagógica  e  de  terapias,  mortes  e  acidentes  em  suas  unidades  de
atendimento,  tratamento  e  acompanhamento,  devendo  a  reparação  ser  feita  aos
familiares caso não seja possível a reparação aos próprios inscritos.

Art.  17 – Caberá ao poder  público estadual,  por meio dos órgãos competentes,
fiscalizar e acompanhar os centros comunitários de prevenção e combate ao uso de
drogas e entorpecentes relacionados no art.13 desta lei.

Seção VIII
Dos direitos e deveres dos inscritos no Programa Estadual de Prevenção ao Uso de

Drogas e Entorpecentes
Art. 18 – São direitos dos inscritos no Programa Estadual de Prevenção ao Uso de

Drogas e Entorpecentes:
I – orientação técnica e profissional sem necessidade de contrapartida de sua parte

ou de seus familiares;
II – tratamento em local adequado, higienizado e com acomodações próprias;
III – acesso às técnicas de prevenção e combate ao uso de drogas e entorpecentes;
IV – tratamento digno e humanizado durante os cursos, seminários, conferências e

projetos de natureza social;
V – não submissão a treinamentos desumanos e cruéis.
Art. 19 – Para inscrição no convênio de cooperação mútua, caberá ao interessado:
I – apresentar projeto social, educativo ou publicitário de prevenção e combate ao

uso de drogas entorpecentes;
II – ter idoneidade moral atestada por órgão público oficial;
III – ter capacidade técnica e profissional;
IV – ter experiência social ou profissional.
Parágrafo único – As exigências relacionadas nos incisos do caput deste artigo não

são cumulativas, devendo o órgão coordenador regulamentá-las a seu critério, nos
termos desta lei.

Art.  20 – Nos convênios de cooperação mútua com o Juizado da Infância e da
Juventude, a Seds, a PMMG, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a SEE, a
Seej  e  órgãos  e  entidades  afins,  em  conjunto  ou  separadamente,  deverão  ser
observados os termos dos  convênios  e  a  adequação com os projetos  públicos  e
privados já existentes no município.



467
____________________________________________________________________________

Seção IX
Do financiamento do Programa Estadual de Prevenção ao Uso de Drogas e

Entorpecentes
Art. 21 – Constituirão recursos financeiros do Programa Estadual de Prevenção ao

Uso de Drogas e Entorpecentes:
I – dotações orçamentárias;
II  –  contribuições  e  subvenções  de  instituições  financeiras  oficiais  privadas  e

públicas nacionais e estrangeiras;
III – doações e contribuições em moeda nacional e estrangeira de pessoas físicas e

jurídicas, domiciliadas no País e no exterior;
IV – repasses governamentais do governo federal;
V – outras rendas eventuais.

Seção X
Das Disposições Finais e Transitórias

Art.  22  –  Submetem-se  aos  protocolos  e  termos  de  parceria,  bem  como  aos
parâmetros de educação pública municipais e estadual e às responsabilidades legais
estabelecidas  pelo  Estado,  todos  os  participantes  do  Programa  Estadual  de
Prevenção ao Uso de Drogas e Entorpecentes.”.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 4º – As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementares, se necessário.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação: A epidemia verificada no uso de drogas e entorpecentes, em especial

do  crack,  do  oxi,  da cocaína e da maconha,  impõe uma urgente necessidade de
políticas  públicas  para  a  prevenção  do uso de  drogas,  o  combate  ao  tráfico  e  o
tratamento dos viciados.

Por isso, esta proposição visa atuar na ponta dessa complexa cadeia de drogas e
das intricadas redes de produção, distribuição e consumo, com foco sobretudo no
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consumidor final, criando nos jovens de todas as classes sociais uma cultura de não
uso de drogas, por meio de campanhas educativas ostensivas e de projetos sociais
executados pelo poder público ou por particulares.

Jovens educados para não usar drogas não serão viciados no futuro. O benefício a
curto e médio  prazos  da educação de milhares de jovens  para não usar  drogas,
combatê-las e, acima de tudo, conhecer seus efeitos orgânicos, psicológicos e sociais
traduz-se em economia para os cofres públicos, que se verá desobrigado de tratar
tantos dependentes químicos, e evitará a construção e a manutenção de clínicas para
tratamento  dessas  pessoas.  Nesse  contexto,  será  viável  a  consolidação  de  uma
sociedade imbuída de valores positivos disseminados pelos jovens em suas famílias
e grupos sociais, criando-se um efeito multiplicador, a exemplo do que já ocorre com
a violência contra mulheres, além do extensivo conhecimento por parte de crianças e
adolescentes sobre seus direitos com base no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Este projeto de lei vem ao encontro de outras iniciativas, como o Plano Nacional de
Combate às Drogas e a Subsecretaria Antidrogas, com foco muito menor no combate
às drogas do que na prevenção e na educação para o seu não uso. É preciso que
cada órgão público desempenhe seu papel com os recursos de que dispõe, pois é
premente  a  necessidade  de  parcerias  de  entidades  da  sociedade  civil,  como
instituições religiosas, associações comunitárias, empresarias e industriais,  com os
poderes públicos, de modo a que seja encontrada uma solução que evite a iniciação
no uso de drogas pelos jovens do Estado.

Desse  modo,  mais  que  propor  tratamentos,  que  em  última  instância  têm  se
demonstrado caros e ineficazes na maioria das vezes, visamos educar os jovens e os
alunos  da  rede  estadual  de  ensino.  A ideia  é  combater  as  drogas  por  meio  da
educação dos jovens, o que pode gerar um efeito multiplicador em todo o Estado,
devido ao envolvimento de escolas, igrejas, associações comunitárias, empresariais,
industriais etc.

Tendo em vista esses argumentos, peço o apoio de meus pares para aprovação
deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Tadeu
Martins Leite. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 794/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.331/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.108/2011)

Institui a Política Estadual de Recuperação e Proteção de Minas Naturais de Água e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Recuperação e Proteção de Minas

Naturais de Água.
Art. 2º – A Política Estadual consistirá em:
I – mapeamento de minas naturais e realização de estudo de viabilidade;
II – conscientização das famílias beneficiadas;
III  –  elaboração do projeto de preservação com a participação da família ou da

comunidade;
IV – execução do projeto de recuperação e proteção.
Art. 3º – A Política Estadual de Recuperação e Proteção de Minas Naturais de Água

prevê:
I – proteção da mata em torno das minas de água;
II – proteção do solo, com cimento, para garantir a qualidade da água;
III – análises sistemáticas da qualidade da água;
IV – orientação sobre a importância da preservação;
V – redução da perfuração de poços artesianos;
VI – implantação de microssistemas de abastecimento através de minas naturais.
Art. 4º – Serão beneficiários da política de que trata esta lei:
I – agricultores familiares;
II – empresas rurais;
III – grupos informais de agricultores;
IV – comunidades rurais;
V – associações de trabalhadores e agricultores;
VI – pequenos agrupamentos rurais e semiurbanos.
Art. 5º – Para a execução da política de que trata esta lei, o Poder Executivo poderá

fazer convênios com organizações da sociedade civil, sindicatos e associações que
demonstrarem capacidade técnica de realizar a recuperação e a proteção de minas
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de água, objetivando a preservação ambiental, a promoção da qualidade de vida e a
adoção de práticas sustentáveis.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Paulo Guedes
Justificação: Este projeto de lei visa instituir a Política Estadual de Recuperação e

Proteção de Minas de Água e nasce com o intuito de preservar e cuidar do nosso
meio ambiente, bem como dos seus recursos naturais, em especial da água.

O debate sobre as mudanças climáticas vem se intensificando nos últimos anos e a
certeza  de  que  a  vida  está  em  risco  é  unânime,  assim  como  as  causas  e  as
consequências  dessa situação.  Tudo isso  também é consenso entre  aqueles  que
fazem essa reflexão e se propõem a estudar o que está significando a exploração
desenfreada das riquezas naturais.  A água, elemento fundamental e indispensável
para a nossa vida, está correndo sérios riscos de se tornar insuficiente no planeta.
Em algumas regiões do mundo, a escassez desse recurso já é uma realidade.

Chefes  de  Estado,  ambientalistas  e  intelectuais  se  manifestaram  recentemente
sobre quais são as alternativas para conter essa agressão ao meio ambiente e ao
nosso planeta. É consenso o ponto de vista de que cada um deve fazer a sua parte
já. Não podemos mais esperar, pois a agressão é tão grande que, se prosseguirmos
com as mesmas práticas extrativas no uso dos recursos naturais, em poucos anos, as
transformações climáticas nos levarão ao fim da vida.

Por isso, solicitamos o apoio dos nobres pares desta Casa, 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 1.332/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.892/2011)

Altera a Lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda
e a  publicidade promovidas por  órgão público  ou entidade sob controle  direto  ou
indireto do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O  caput e os incisos III, VI e VII do art. 1º da Lei nº 13.768, de 1º de
dezembro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – A propaganda e a publicidade promovidas por órgãos e entidades das
administrações direta e indireta do Poder Executivo atenderão às seguintes diretrizes:

(…)
III – busca da regionalização da comunicação, inclusive visual;
(…)
VI – eficiência, transparência e racionalidade na aplicação de recursos;
VII – avaliação sistemática das metas e dos resultados.”.
Art. 2º – Fica acrescentado à Lei nº 13.768, de 2000, o seguinte art. 2º-A:
“Art.  2º-A –  Na  publicidade e  na  propaganda  promovidas  pelos  órgãos  e  pelas

entidades a que se refere o art. 1º, serão destinados 5% (cinco por cento) do tempo
contratado à veiculação de campanhas de combate às drogas ilícitas, ao alcoolismo e
ao tabagismo.

§ 1º – No caso da publicidade e da propaganda veiculadas por  meio impresso,
serão destinados 5% (cinco por cento) do espaço total contratado à veiculação das
campanhas de que trata o caput deste artigo.

§  2º  –  Excluem-se  das  disposições  deste  artigo  os  comunicados  urgentes  à
população e as publicações oficiais promovidas pelos órgãos e pelas entidades a que
se refere o art. 1º.".

Art.  3º  –  No  caso  da  propaganda  e  da  publicidade  promovidas  por  órgão  ou
entidade das administrações direta e indireta do Poder Executivo com contrato em
vigor  na  data de publicação desta  lei,  serão  destinados  5% (cinco  por  cento)  do
tempo contratado restante à veiculação das campanhas a que se refere o art. 2º-A da
Lei nº 13.768, de 2000, acrescentado por esta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação: É necessária uma preocupação maior com o combate a drogas ilícitas

e também com o tabagismo e o alcoolismo. É notável o número de cidadãos que são
acometidos de doenças graves que resultam do consumo dessas drogas, inclusive
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jovens,  que  perdemos  devido  ao  seu  envolvimento  com  o  mundo  do  crime,
diretamente financiado pelo tráfico.

A cada dia, aumentam os prejuízos para a sociedade decorrentes de acidentes e
crimes financiados direta ou indiretamente pelo comércio de drogas ilícitas, como o
cigarro e bebidas alcoólicas, e ilícitas.

Este  projeto  prevê  a  destinação  de  5%  do  tempo  contratado  por  órgãos  ou
entidades da administração do Poder Executivo para publicidade e propagandas à
veiculação de campanhas de combate às drogas lícitas e ilícitas.

Em  razão  do  importante  papel  que  a  publicidade  cumpre  como  ferramenta  de
informação popular, essa medida se tornará muito efetiva quanto ao esclarecimento
da  população  que  tem  acesso  a  tal  publicidade  no  que  se  refere  aos  efeitos
prejudiciais do financiamento e do consumo de drogas. Assim sendo, as propagandas
realizadas sob administração do Estado podem contribuir para instruir a população,
de maneira a reduzir o consumo e, consequentemente, os efeitos nocivos das drogas
ilícitas, do tabagismo e do alcoolismo.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 75/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.333/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.012/2011)

Institui  infração  administrativa  para  fins  de  aplicação  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Constitui  infração  administrativa,  para  fins  de  aplicação do  Código  de

Defesa do Consumidor, a remessa a cartório para protesto, pelo fornecedor, de título
de crédito:

I – sacado contra o consumidor de forma indevida;
II – validamente sacado contra o consumidor e que se tenha tornado indevido por

inexecução contratual, ainda que parcial, por parte do fornecedor;
III – validamente sacado contra o consumidor, mas referente a débito já pago.
Art. 2º – A sanção por infração ao disposto nesta lei será imputada nos termos do
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disposto  no  art.  56  da  Lei  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  e  em  seu
regulamento.

Art.  3º  –  Os  recursos  provenientes  das  multas  aplicadas  nos  termos  desta  lei
reverterão ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos ou ao fundo instituído
pela pessoa jurídica do direito público que impuser a sanção.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  A proposição  em  apreço  objetiva  estabelecer  mecanismos  para  a

proteção ao consumidor quando título de crédito sacado contra ele sofrer protesto
indevido,  adotando  procedimentos  que  resultam  em  forma  mais  eficaz  para  o
restabelecimento do seu crédito.

Nos  termos  da  proposição  em  análise,  passa  a  ser  configurada  infração
administrativa,  para  fins  de  aplicação  das  disposições  constantes  no  Código  de
Defesa do Consumidor, a remessa a cartório para protesto de título de crédito sacado
de forma indevida, título que se tenha tornado indevido em face da inexecução do
contrato originário por parte do fornecedor e, ainda, título validamente sacado, ainda
que o débito correspondente a ele já tenha sido liquidado.

Segundo, ainda, o referido projeto de lei, o fornecedor que adotar, arbitrariamente,
as  condutas  tipificadas  no  art.  1º  da  proposição  estará  sujeito  às  penalidades
previstas na Lei nº 8.078, de 11/9/1990, medida bastante salutar, já que tem em vista
coibir  práticas  dessa  natureza,  as  quais  ocorrem  diuturnamente  no  mercado  de
consumo.

O protesto indevido de títulos de crédito por parte da serventia extrajudicial faz o
nome do consumidor lesado ser imediatamente lançado nos mais diversos bancos de
dados de restrição ao crédito existentes no País. Essa prática resulta em enormes
danos e constrangimentos, sem que o fornecedor, muitas vezes, seja penalizado pela
conduta inescrupulosa.

A  proposição  em  análise  corrige  as  distorções  dessa  natureza,  tornando-se
oportuna e necessária sua aprovação por esta Casa Legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.334/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 483/2011)

Proíbe  a  venda  e  o  consumo,  em  dias  de  jogos,  de  bebida  alcoólica  nas
dependências de estádios de futebol das administrações públicas direta e indireta do
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam proibidos a venda e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de

futebol pertencentes às administrações públicas direta e indireta do Estado, quando
da realização de eventos esportivos em suas dependências.

§ 1º – Esta proibição se estende a uma área de 500 (quinhentos) metros em torno
dos estádios de futebol.

§ 2º – Esta proibição será válida a partir do primeiro minuto do segundo tempo das
partidas de futebol,  e  a venda de bebidas alcoólicas ocorrerá durante quarenta e
cinco minutos do primeiro tempo e durante os quinze minutos correspondentes ao
intervalo.

Art. 2º – O descumprimento do disposto no art. 1º sujeita o infrator às seguintes
penalidades:

I – se consumidor, em retirada das dependências do estádio e multa;
II – se fornecedor:
a) advertência escrita;
b)  multa de até  5.000 Ufemgs (cinco mil  Unidades Fiscais  do Estado de Minas

Gerais);
c) apreensão do produto;
d) suspensão temporária de atividades;
e) rescisão contratual.
Parágrafo único – A sanção imposta ao fornecedor será aplicada e graduada de

acordo  com  a  gravidade  da  infração  e  poderá  ser  cumulativa,  assegurando-se  o
devido processo administrativo.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  A  violência  perpetrada  por  verdadeiras  gangues  de  baderneiros,

quando da realização de partidas de futebol em Minas Gerais e em outras unidades
da  Federação,  tem-se  tornado  problema  de  ordem  pública  e  está  a  demandar
urgentes providências para se coibirem abusos. Em contatos com pessoas ligadas à
área, para debater o problema, pude constatar que tal vandalismo está diretamente
ligado  ao  consumo  de  bebida  alcoólica.  Concluí,  assim,  pela  necessidade  de
apresentação deste projeto de lei, que tem tido grande apoio. Esta lei atende ao apelo
dos torcedores, pois visa garantir a segurança dos jogos, principalmente nos términos
das partidas de futebol, fazendo com que o futebol volte a ser um prazer e não um
perigo para a população.

Contamos, pois, com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei, que
vai  ao  encontro  dos  maiores  interesses  do  esporte  mineiro,  motivando,  assim,  o
retorno aos estádios dos que os abandonaram em face do perigo que a violência
representa para a sua integridade física.

– 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 1.335/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 888/2011)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –
DER-MG – a assumir a estrada que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

– DER – autorizado a assumir  o controle  e a manutenção da estrada que liga o
Município de Frei Gaspar à BR 116 – Itacarambi.

Parágrafo único – A autorização contida no caput deste artigo compreende todos os
atos administrativos necessários para a efetivação do controle e da manutenção.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
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Ione Pinheiro
Justificação:  Deixar  a  cargo  do  município  estrada  intermunicipal  é  condenar  os

transeuntes  e  munícipes  ao  isolamento  e  ao  desrespeito  do  direito  de  ir  e  vir.  A
administração pública,  em qualquer  nível,  tem como meta e base o bem público.
Entre os órgãos do governo do Estado, o DER-MG tem capacidade e estrutura para
desempenhar  a  contento  a  conservação  e  a  manutenção  das  estradas.  Nesse
sentido, aguardo a aprovação deste projeto pelos meus pares 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 1.336/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 499/2011)

Dispõe sobre o período de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA – e altera a Lei nº 12.735, de 30 de dezembro de 1997.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –

IPVA  –  obedecerá  à  escala  prevista  nesta  lei  e  ao  que  dispuser  a  sua
regulamentação.

Parágrafo  único  –  Os  veículos  com  placas  de  final  1  (um),  2  (dois)  e  3  (três)
pagarão o imposto no mês de março; os com placa de final 4 (quatro), 5 (cinco) e 6
(seis), no mês de abril; os com placa de final 7 (sete), 8 (oito), 9 (nove) e 0 (zero), no
mês de maio.

Art. 2º – A cobrança de que trata esta lei, na forma prevista no parágrafo único do
seu art. 1º, dar-se-á a partir do ano seguinte ao da data de sua publicação, observado
o que dispuser seu regulamento.

Art. 3º – O art. 9º da Lei nº 12.735, de 30 de dezembro de 1997, fica acrescido dos
seguintes §§ 1º e 2º:

“Art. 9º – (...)
§  1º  –  É  assegurado  ao  contribuinte  a  apresentação  de  recurso  no  caso  de

discordância  do  valor  da  base  de  cálculo,  no  prazo  de  trinta  dias  contados  da
publicação das tabelas.

§ 2º – Publicada a decisão do recurso, após a data do vencimento da primeira
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parcela ou da cota única com desconto, terá o contribuinte o prazo de quinze dias
contados  da  publicação para  o  pagamento,  sendo-lhe  assegurados  os  benefícios
previstos no art. 11 desta lei.”.

Art. 4º – O art. 10 da Lei nº 12.735, de 30 de dezembro de 1997, fica acrescido do
seguinte § 2º, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 10 – (...)
§ 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a alíquota do Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – prevista no inciso III deste artigo para
até 1% (um por cento).”.

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  A  cobrança  do  IPVA  escalonada  nos  moldes  propostos  se  faz

necessária. Administrativamente, medida semelhante tem sido adotada ao longo dos
anos, gerando expectativa no contribuinte quanto à permanência, ou não, da regra.

Por  outro  lado,  observa-se  que há períodos,  como o  início  de  ano,  em que os
gastos dos pais de família são acentuados com matrícula escolar, material didático e
IPTU, entre outros. As despesas com o IPVA acarretam acumulação desses gastos e
dificultam o seu pagamento.

É necessário estabelecer regras claras, que não venham a sofrer alterações a cada
momento quanto à época de recolhimento de tributos e que não gerem dificuldades
para o contribuinte, o que se pretende por meio deste projeto de lei.

Assim, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação desta justa 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 1.337/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.006/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale
do Mucuri – Amuc –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Municípios  da

Microrregião do Vale do Mucuri – Amuc –, com sede no Município de Teófilo Otôni.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação:  A Associação dos Municípios  da  Microrregião  do  Vale  do Mucuri  –

Amuc é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração por tempo indeterminado.
Está registrada no Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de Teófilo Otôni.

A entidade  funciona  regulamente  há  mais  de  dois  anos  e  tem  por  finalidade
promover, ampliar  e fortalecer a capacidade administrava, técnica e financeira dos
municípios a ela associados. Sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não
percebem remuneração.

Diante  do  exposto,  espero  que  seja  aprovada  esta  proposição  declarando  de
utilidade pública a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri –
Amuc.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.338/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 995/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Região Metropolitana
de Belo Horizonte – Granbel –, 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 Municípios da Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte  –  Granbel  –,  com  sede  no  Município  de  Belo
Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação:  A  Associação  dos  Municípios  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos  e  com  duração  por  tempo
indeterminado. Está registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
Comarca de Belo Horizonte.
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A entidade  funciona  regulamente  há  mais  de  dois  anos  e  tem  por  finalidade
promover  o  desenvolvimento integrado,  equilibrado e humanizado dos municípios,
evitar  a  superposição  de  esforços  entre  os  associados  e  órgãos  e  entidades
estaduais e federais e promover estudos para obtenção de fontes de financiamentos
para execução de obras de interesse dos municípios, entre outras.

Diante do exposto, este parlamentar espera que seja aprovada esta proposição,
declarando-se de utilidade pública a referida Associação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.339/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.005/2011)

Declara de utilidade pública o Vila Nova do Morro Alto Esporte Clube, com sede no
Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarado de utilidade pública o Vila  Nova do Morro Alto Esporte

Clube, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: O Vila Nova do Morro Alto Esporte Clube, com sede no Município de

Vespasiano,  é  uma  entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  com  duração  por  tempo
indeterminado.  Seus estatutos  estão registrados no Cartório  do Registro Civil  das
Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos da Comarca de Vespasiano. Tem por
finalidade difundir o civismo através da cultura física, especialmente o futebol.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação deste projeto pelos ilustres
pares.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.340/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 994/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite de Jeceaba –
Asprojece –, com sede no Município de Jeceaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite

de Jeceaba – Asprojece –, com sede no Município de Jeceaba.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: A Associação dos Produtores de Leite de Jeceaba – Asprojece – é uma

sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  com  duração  por  tempo  indeterminado.  Seus
estatutos estão registrados no Cartório de Registro Civil e Notas de Jeceaba. Tem por
finalidade  primordial  receber  o  leite  dos  associados  e  outros  produtos  para  o
resfriamento  e  comercialização  da  produção  e  promover  a  difusão  das  formas
associativas e cooperativistas através de palestras, campanhas educativas, etc.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres 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 1.341/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.004/2011)

Declara de utilidade pública o Conselho Central de São Mateus da Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de São Mateus da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
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Justificação: O Conselho Central de São Mateus da Sociedade de São Vicente de
Paulo é uma entidade civil  de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com
duração por tempo indeterminado, cujos estatutos estão registrados no Cartório do
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, da Comarca de Belo Horizonte.

A referida  entidade  tem  por  finalidade  primordial  a  prestação  de  serviços  aos
Conselhos Particulares e das Obras Unidas, no sentido de estimulá-los no exercício
da caridade cristã, no campo da assistência social e da promoção humana.

Diante  do  exposto,  esperamos  contar  com  a  aprovação  dos  ilustres  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 1.342/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 893/2011)

Declara de utilidade pública o Conselho Federal de Capoeira do Brasil – Confecab
–, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Federal de Capoeira do

Brasil – Confecab –, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: O esporte sempre foi aliado ao lazer e ao bem-estar. A capoeira pode

ser também destacada como manifestação cultural,  uma vez que tem sua prática
ligada à história do Brasil, fazendo com que as raízes formadoras de nossa sociedade
sejam evidenciadas e, acima de tudo, valorizadas.

A integração social, o autoconhecimento, a preparação psicológica para o desporto
e  o  aprendizado  de  capoeira  aliados  à  prestação  de  assistência  médica  e
odontológica, entre outras, são atividades desenvolvidas pelo Conselho.

O combate à fome, à violência e ao desemprego integram também os objetivos do
Confecab, consoante o art. 3º do estatuto da entidade, de 30/1/2000, levado a registro
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no Cartório Massote – Registro Civil das Pessoas Jurídicas – Livro A, sob o nº 6831,
em 18/2/2000.

Este projeto cumpre a legislação estadual concernente à declaração de utilidade
pública fazendo anexar declaração em que é confirmado exercício há mais de dois
anos da entidade, a não remuneração e a idoneidade de seus diretores.

Cumpridos  os  requisitos  formais  e  atendidos  os  princípios  norteadores  da
declaração de utilidade pública, que é o reconhecimento na entidade de desempenho
de função pública, aguardarmos o tramitar regular e o apoio dos nobres colegas a
este 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 1.343/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 894/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  dos Moradores do Bairro
Célvia, com sede no Município de Vespasiano.

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

Moradores do Bairro Célvia, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Célvia foi criada

em 27/11/1989. A formalização de sua personalidade jurídica ocorreu com o registro
no Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Vespasiano, em
27/6/1996, sob o nº 084/96.

Entre as atividades desenvolvidas pela entidade, em caráter voluntário, estão as
relativas à elevação do ser humano na área pessoal, na saúde, na cidadania.

O compromisso maior do ente público (assim visto,  genericamente, o Estado) é
propiciar  aos administrados oportunidades de crescimento,  aperfeiçoamento,  bem-
estar,  ou  seja,  vida  mais  bem  vivida.  Essa  função  é  exercida  com  o  auxílio
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indispensável de entidades como a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro
Célvia.

Estando  presentes  todos  os  requisitos  indispensáveis  para  a  tramitação  e  a
aprovação do projeto, conclamo os nobres pares a apoiá-lo.

– 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 1.344/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 957/2011)

Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Jeruel, com sede no Município
de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Casa de Recuperação Jeruel, com

sede no Município de Lavras.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Casa de

Recuperação Jeruel. Em pleno funcionamento desde 29/4/2008,  é uma instituição
sem fins econômicos, com personalidade jurídica de direito privado, com duração por
tempo indeterminado.

A entidade tem por finalidade o tratamento e a reabilitação orgânica e mental da
pessoa cuja vida tornou-se incontrolável pelo uso de álcool e outras drogas, além de
sua  reintegração  e  ressocialização  com  padrões  de  comportamento  aceitável  na
sociedade, entre outras.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades assistenciais, 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.345/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 901/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Brasileira – ACB –, com sede no
Município de Carmo do Rio Claro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cristã Brasileira,  com

sede no Município de Carmo do Rio Claro.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Cristã  Brasileira,  com  sede  no  Município  de  Carmo  do  Rio  Claro,  em  pleno
funcionamento desde 1º/9/2007.

A referida instituição é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que
adota  os  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,
economicidade e eficiência e tem por finalidade proporcionar aos seus associados a
mais  ampla  e  perfeita  convivência.  Além  disso,  desenvolve  atividades  de  caráter
social, recreativo, cultural, cívico e educacional.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os
requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por estas 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 1.346/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 481/2011)

Institui  no  Calendário  Oficial  do  Estado  a  Semana  Estadual  do  Jovem
Empreendedor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  incluída  no  Calendário  Oficial  do  Estado  a  Semana  do  Jovem

Empreendedor.
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Art. 2º – A referida comemoração dar-se-á anualmente na terceira semana do mês
de novembro.

Art. 3º – Na Semana Estadual do Jovem Empreendedor serão realizados estudos,
reuniões,  seminários,  workshops,  palestras  e  demais  eventos  que  promovam  e
valorizem a difusão do espírito empreendedor entre jovens, incluindo a valorização
das entidades dedicadas à difusão do empreendedorismo entre jovens, capacitação e
liderança, atualizações para os participantes dos projetos de empreendedorismo e,
ainda, premiações para os destaques da área ao longo do ano anterior à realização
das comemorações.

Art.  4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto tem a finalidade de promover  e valorizar  a difusão do

espírito empreendedor entre jovens, incluindo a valorização das entidades dedicadas
a difundir o empreendedorismo entre jovens e a capacitação de lideranças em nosso
estado.

Instituir a Semana Estadual do Jovem Empreendedor no Estado, com a visão de ter
uma sociedade na qual a atitude empreendedora seja parte da vida dos jovens e que
estes  sejam  encorajados  a  transformar  suas  ideias  em  realidade  (seja  numa
organização, ou em seu próprio negócio), é fundamental para o Estado.

A Semana do Empreendedorismo começou em 2004, na Inglaterra. O movimento
começou com atividades que ocorriam durante uma semana no país inteiro, e hoje o
movimento já permeia o ano todo. No ano de 2007, foram 5.200 atividades, 9 mil
organizações, 500 mil participantes.

O movimento na Inglaterra é liderado por uma organização chamada Enterprise
Insight e tem o apoio total do governo.

Os EUA acompanharam o sucesso da Semana em 2004, 2005 e 2006 e decidiram
copiar o movimento em seu país.

Quem lidera o movimento nos EUA é a Kafmann Foundation. Em 2007, durante a
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primeira temporada nesse país, foram 3.700 atividades, 1.800 organizações, 480 mil
participantes.

Diante do sucesso da Semana nos dois países, perguntamos: por que não esse
movimento no resto do globo e especialmente em Minas Gerais?

Sem dúvida, durante o ano, muitas organizações como a Confederação Nacional
dos  Jovens  Empresários  –  Conaje  –  já  desenvolvem  ações  em  prol  do
empreendedorismo. O fato é que as ações ocorrem de forma dissolvida. O objetivo é
que o Estado implante e desenvolva essas ações.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.347/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 508/2011)

Institui o dia 30 de abril como Dia do Americano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Dia do Americano, a ser comemorado em 30 de abril de

cada ano, data da fundação do América Futebol Clube.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Em 30/4/1912, nasce o América Futebol Clube. O clube foi fundado por

garotos com idade entre 13 e 14 anos da elite  mineira, em sua quase totalidade
estudantes do Gymnasium Anglo-Mineiro, onde as aulas eram dadas em inglês por
professores, na maioria, norte-americanos, e disputava jogos com garotos da mesma
idade. O nome do clube e as cores verde e branca foram escolhidos por sorteio.

Entre  1916  e  1925,  o  América  Futebol  Clube tornou-se  decacampeão.  Fizeram
parte da conquista do decacampeonato Geraldino de Carvalho – o primeiro negro a
fundar e a jogar em um time de futebol no Brasil; o político Otacílio Negrão de Lima e
os médicos Mário Pena e Lucas Machado (fundador do Hospital São Lucas). Quatro
anos depois de ser concebido, o América começa a escrever sua história no futebol
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mundial. O time, que vestia as mesmas cores de hoje – o verde, branco e preto –,
iniciou a maior série de títulos conquistados consecutivamente por um time em todo o
planeta.

Em 1933, foi oficializado o profissionalismo no clube, pois, até então, toda a prática
esportiva era amadora. O clube protesta contra a implantação do profissionalismo e
muda as cores de sua camisa para vermelho e branco, situação que perdurou por dez
anos.

A partir do ano de 1943, o América aceita o profissionalismo, retoma as cores que
marcaram  o  decacampeonato  e  recomeça  a  investir  no  patrimônio  do  clube.  Em
1948, concluiu as obras de seu novo estádio, Otacílio Negrão de Lima. O período foi
marcado por grandes conquistas, como o campeonato mineiro de 1948, o Estádio da
Alameda e o Torneio  Quadrangular,  que reunia o Vasco da Gama, campeão sul-
americano  daquele  ano,  o  São  Paulo,  campeão  paulista,  e  o  Atlético,  campeão
mineiro de 1947.

Em  1957,  conquistou  a  tríplice  coroa  ao  ganhar  os  títulos  juvenil,  aspirante  e
profissional. Em 1971, destacamos a vitória do campeonato estadual de forma invicta.

Em 1993, o América conquista mais um título estadual; porém, o grande destaque
desta  década é  a  conquista  do  campeonato  brasileiro  da  Série  B  em  1997,  que
possibilitou ao América seu retorno à divisão principal do futebol brasileiro.

Em 2000, o América conquista o título da primeira Copa Sul-Minas. Nos anos 2000,
ainda  é  destaque  o  campeonato  mineiro  e  a  Taça  MG,  conquistados,
respectivamente, em 2001 e 2005.

O América sempre se preocupou com suas categorias  de base.  O resultado do
trabalho nestas categorias  é expressivo;  o clube obteve diversos títulos  regionais,
além de conquistar em 1996 a Taça São Paulo de Futebol Júnior e em 2000 a Taça
Belo Horizonte de Futebol Júnior, que contou com a presença do Feyenoord/Holanda
e de inúmeras outras equipes de primeira linha do futebol brasileiro. Merece destaque
também a conquista do Stemwede Cup Alemanha em 2004.

O América  foi  o  primeiro  clube  de  Minas  a  ter  um  estádio  próprio,  erguido  na
Avenida Augusto de Lima, onde hoje está o Mercado Central. Anos de dificuldades
financeiras fizeram com que o América também perdesse o Estádio da Alameda. No
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início dos anos 90, com a construção do Centro de Treinamentos Lanna Drumond e a
política de formar e valorizar seus próprios jogadores, o América voltou a ter um dos
maiores  patrimônios  do  País,  num  complexo  que  engloba  a  sede  social  e
administrativa no Bairro Ouro Preto, os centros de treinamento Lanna Drumond e de
Santa Luzia, a área e a ex-sede da Avenida dos Andradas e os estádios de Três
Barras e Independência.

Entre os torcedores ilustres podemos destacar Tancredo Neves, Olegário Maciel,
Bias Fortes, Milton Campos, Celso Mello Azevedo, Otacílio Negrão de Lima, Eduardo
Azeredo e Fernando Brant.

O clube está se estruturando como o primeiro clube-empresa de Minas Gerais e
lançando projetos sociais em parceria com os governos do Estado, do município e
instituições privadas e de ensino.

Pela história e importância do América Futebol Clube, contamos com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.348/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.877/2011)

Estabelece o ensino de noções básicas sobre desenvolvimento sustentável, como
atividade transversal às disciplinas da rede estadual de educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  estabelecido  o  ensino  de  noções  básicas sobre  desenvolvimento

sustentável como atividade transversal às disciplinas nas escolas da rede estadual.
Art.  2º  –  O ensino  de  noções  básicas  sobre  desenvolvimento  sustentável  deve

abranger os seguintes conteúdos:
I – solidariedade para com as gerações futuras, ou seja, preservar o ambiente de

modo a garantir a vida no futuro;
II – consumo sustentável;
III – lixo: coleta, reciclagem e tratamento;
IV – desenvolvimento sustentável com inclusão social;
V  –  participação  da  população  através  da  conscientização  da  necessidade  de
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conservar o ambiente e de que cada um deve fazer a sua parte para que isso ocorra;
VI – ecossistemas;
VII – conservação e utilização dos recursos hídricos;
VIII – aquecimento global – efeito estufa;
IX – energia;
X – construções sustentáveis;
XI – outros temas correlatos.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: O desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades

do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às
suas próprias necessidades. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o
futuro.  Essa  definição  surgiu  na  Comissão  Mundial  sobre  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento,  criada  pelas  Nações  Unidas  para  discutir  e  propor  meios  de
harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.

Em  seu  sentido  mais  amplo,  a  estratégia  de  desenvolvimento  sustentável  visa
promover a harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a natureza.

A busca do desenvolvimento sustentável requer um sistema político que assegure a
efetiva  participação  dos  cidadãos  no  processo  decisório;  um  sistema  econômico
capaz de gerar excedentes e  know-how técnico em bases confiáveis e constantes;
um sistema social que possa resolver as tensões causadas por um desenvolvimento
não-equilibrado; um sistema de produção que respeite a obrigação de preservar a
base  ecológica  do  desenvolvimento;  um  sistema  tecnológico  que  busque
constantemente  novas  soluções;  um  sistema  internacional  que  estimule  padrões
sustentáveis  de  comércio  e  financiamento  e  um  sistema  administrativo  flexível  e
capaz de autocorrigir-se.

Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do
reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse conceito representa
uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente.

Muitas  vezes,  desenvolvimento  é  confundido  com  crescimento  econômico,  que
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depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. O crescimento tende
a ser  insustentável,  pois  leva  ao  esgotamento  dos  recursos naturais  dos quais  a
humanidade depende. Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento
da  base  de  recursos  naturais  dos  países.  Desses  recursos  depende  não  só  a
existência humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico.
O desenvolvimento sustentável  sugere,  de  fato,  qualidade em vez de quantidade,
com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e
da reciclagem.

Dessa  forma,  podemos  concluir  que,  para  que  se  consiga  o  desenvolvimento
sustentável, é necessário conjugar esforços de toda a sociedade, sem a exclusão de
qualquer  de  seus  segmentos,  discutindo-se  temas  importantes  como  explosão
demográfica, controle da natalidade, desenvolvimento industrial e depredação, nova
política educacional, aquecimento global, etc.

O desenvolvimento sustentável deve ser um objetivo de todo o planeta, de toda a
humanidade, para que possa ser alcançado. Os povos devem se unir por essa causa
e em parceria combater os problemas ambientais com soluções eficientes.

A preservação  do  meio  ambiente  deve  ser  uma  meta  permanente.  Por  isso,
entendemos  que  o  assunto  deve  ser  abordado  de  forma  permanente  pelas
instituições de ensino do Estado, auxiliando a preparar cidadãos cônscios de suas
responsabilidades preservacionistas.

Por todo o exposto, solicito dos nobres pares deputados e deputadas o necessário
apoio para a aprovação deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 205/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.349/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.486/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de vigilância, por meio de
câmeras de  vídeo,  para monitoramento  e vigilância  nas instituições de  ensino  do
Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – É obrigatória a instalação de sistema de vigilância eletrônica, por meio de
câmeras de vídeo, nas instituições de ensino do Estado.

Parágrafo único – As câmeras de vídeo a que se refere o caput deste artigo serão
instaladas nas principais vias de acesso da instituição e oferecerão cobertura visual
simultânea de todas as áreas onde haja concentração de público.

Art. 2º – As instituições de ensino terão o prazo de um ano para se adequar ao
disposto nesta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Esta  proposição  pretende  permitir  o  pleno  funcionamento  das

instituições de ensino do Estado e garantir o direito à vida e à segurança no meio
acadêmico,  garantindo  a  total  integridade  de  alunos,  professores,  funcionários  e
visitantes que transitam e permanecem nas instituições de ensino.

A instalação de câmeras de vídeo é não apenas uma maneira de inibir  a ação
delituosa no ambiente de ensino, mas também pode colaborar na apuração de delitos
e crimes praticados. Como exemplo podemos citar recente episódio, que resultou na
morte de professor na Faculdade Isabela Hendrix, em Belo Horizonte.

A preocupação com a qualidade de ensino, com a segurança e com a vida humana
figura como essência da elaboração desta proposta, que certamente terá o apoio de
nossos nobres pares.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 183/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.350/2015
Altera a Lei nº 21.527, de 16 de dezembro de 2014, que altera a Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O inciso I do § 1º do art. 2º da Lei nº 21.527, de 16 de dezembro de 2014,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º – (...)
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§ 1º – (...)
I – será concedido anualmente, por um período de 20 (vinte) anos, a iniciar-se em

2018, limitado a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) por ano;”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2015.
Gil Pereira
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo adequar as condições de outorga

de crédito de ICMS que beneficiará o setor de energia fotovoltaica a fim de garantir o
desenvolvimento da indústria fotovoltaica em Minas Gerais.

A Lei  nº 21.527, de 16 de dezembro de 2014, alterou a Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 2014,  que consolida a legislação tributária  do Estado,  e deu outras
providências. Entre elas, autorizou o Poder Executivo, em seu art.  2º,  a conceder
crédito outorgado do ICMS a estabelecimento com atividade de geração, transmissão
ou comercialização de energia elétrica situado no Estado, relativamente à aquisição
de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica produzida no Estado.

A autorização visava oferecer incentivo suficiente para atrair o setor de geração de
energia fotovoltaica para Minas Gerais, bem como etapas de sua cadeia produtiva, de
forma a tornar  o Estado pioneiro nacional  no setor.  No entanto,  a lei  estabeleceu
condições na concessão do crédito que inviabilizam a consecução dos seus objetivos.
O projeto de lei que se apresenta traz as alterações necessárias para que a outorga
de  crédito  de  ICMS  transfigure-se  no  desenvolvimento  do  setor  de  energia
fotovoltaica em Minas Gerais. Adianta-se que as alterações propostas não requerem
aumento do valor do crédito de ICMS outorgado, portanto não aumentam os custos
do estado.

A energia fotovoltaica ainda se apresenta como fonte explorada predominantemente
para fins  de  pesquisa e desenvolvimento no Brasil,  apresentando altos  custos  de
produção, o que não lhe confere competitividade frente às fontes de energia elétrica
já  bem  desenvolvidas  em  nosso  país,  como  a  térmica,  a  hídrica  e  a  eólica.  O
desenvolvimento da energia fotovoltaica a partir de incentivos governamentais traz o
potencial  de  diminuição  dos  seus  custos,  devido  aos  ganhos  de  escala  e
desenvolvimentos tecnológicos, além de induzir  o surgimento de um mercado que
gerará novas riquezas e criará empregos de qualidade.
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Nesse  contexto,  surge  a  oportunidade  de  Minas  Gerais  sair  na  frente  e  se
consolidar como principal  polo de energia fotovoltaica do País,  tendo em vista as
condições  vantajosas  de  produção  de  energia  por  essa  fonte  no  seu  território,
conforme identificadas pelo Atlas Solarimétrico produzido em 2012 pela Cemig. O
ambiente institucional criado pelo governo favorece que o Estado seja pioneiro nesse
mercado, haja vista o Programa Energias de Minas, que concede benefícios fiscais,
entre outros, para energia elétrica gerada a partir de fontes renováveis.

Assim, em 16/12/2014, foi instituída a Lei nº 21.527, que autoriza a concessão de
créditos  de  ICMS  outorgados  para  estabelecimento  com  atividade  de  geração,
transmissão ou comercialização de energia elétrica situado no Estado, relativamente
à aquisição de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica produzida no Estado. Esse
incentivo viabilizaria a realização de um leilão de energia fotovoltaica promovido pelo
Estado, que garantiria a instalação de plantas produtoras de energia elétrica a partir
de fonte solar e de uma fábrica de produção de painéis fotovoltaicas para abastecê-
la.

Os  leilões  específicos  de  energia  são  uma  forma  de  introduzir  novas  fontes
energéticas na matriz nacional ou regional, conferindo-lhes condições de se tornarem
competitivas.  Os  leilões  de  aquisição  de  energia  eólica  realizados  pelo  Governo
Federal, por exemplo, foram muito bem sucedidos para inserir essa nova fonte na
matriz energética brasileira.

No dia 31/10/2014, a Aneel promoveu o leilão de energia de reserva que contratou
890MW de potência de energia fotovoltaica, entre os quais 90MW a serem instalados
em  Minas  Gerais,  que  iniciarão  seu  fornecimento  até  2017,  ao  preço  médio  de
aproximadamente  R$215,00/MWh.  Estabeleceu-se  que  os  empreendimentos
fotovoltaicos  participantes  só  obteriam  financiamento  em  condições  especiais  do
BNDES  caso  as  plantas  de  produção  de  energia  contenham  equipamentos  com
conteúdo de produção nacional. Portanto, o leilão não somente estabeleceu as bases
para o início da produção de energia fotovoltaica em grande escala, mas também
para o desenvolvimento da indústria fotovoltaica nacional.

Os leilões locais de energia fotovoltaica, cujo primeiro e único caso brasileiro é o
realizado em Pernambuco em 2013, visam atrair empreendimentos de geração de
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energia fotovoltaica para o estado, de forma a aumentar os investimentos no setor e
criar  a  escala  necessária  para  a  viabilização  da  instalação  de  indústrias  que
fabriquem  componentes  da  cadeia  produtiva  da  energia  fotovoltaica  no  território
estadual.

A realização de um leilão desse tipo em Minas Gerais,  no início de 2015,  seria
tempestiva na busca do pioneirismo do Estado nesse setor, uma vez que, se tratando
de segmento econômico com grandes ganhos de escala, é possível que uma fábrica
de grande porte se torne fornecedora de equipamentos para todo o Brasil e mesmo
para toda a América do Sul, inviabilizando a instalação de outras fábricas no País.

Através da realização de um leilão de energia fotovoltaica,  o governo de Minas
Gerais  criará  a  demanda  para  instalação  dos  projetos  de  geração,  bem  como a
escala necessária para implantação dos projetos de produção de painéis no Estado,
de modo que seja introduzido o incentivo desencadeador do crescimento desse setor.

O  leilão  visa  contratar  mais  de  300  mil  MWh  por  ano  (aproximadamente  210
MWpico  instalados)  de  energia  fotovoltaica,  suficiente  para  abastecer
aproximadamente 120 mil domicílios. O fornecimento da energia se iniciará até 2018,
de forma que haja prazo hábil para a instalação das indústrias, início da produção de
painéis  e  subsequente  utilização  desses  nos  empreendimentos  de  geração  da
energia  fotovoltaica.  O  montante  de  energia  definido  visa  garantir  a  escala  de
demanda que atraia a indústria do setor.

O  leilão  prevê  a  aquisição  de  energia  fotovoltaica  por  um  comercializador  de
energia, que internalizará a energia em sua carteira com posterior venda aos seus
clientes. A diferença entre o valor de mercado que a comercializadora estaria disposta
a pagar e o valor ofertado pelos geradores de energia fotovoltaica será equacionada
através da concessão de créditos outorgados de ICMS à comercializadora.

A concessão do crédito de ICMS pelo governo estará condicionada à aquisição, por
parte dos geradores da energia, de um percentual mínimo de peças e equipamentos
a  partir  de  unidades  fabris  também  localizadas  em  solo  mineiro,  garantindo  a
instalação no Estado de indústrias da cadeia produtiva da energia fotovoltaica.

SIMULAÇÃO PARA LEILÃO DE 220 MW
* – O quadro com a simulação para leilão de 220 MW foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 8.5.2015.
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A Lei nº 21.527, de 2014, estabelece, em seu § 1º do art. 2º, as condições para a
concessão  de  crédito  de  ICMS  outorgado  a  estabelecimento  com  atividade  de
geração,  transmissão  ou  comercialização  de  energia  elétrica  situado  no  Estado,
relativamente à aquisição de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica produzida no
Estado:

“§ 1º– O crédito outorgado a que se refere o caput:
I – será concedido anualmente, por um período de 10 (dez) anos, a iniciar-se em

2018, limitado a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por ano;
II – destina-se à aquisição de, no mínimo, 321.930MWh (trezentos e vinte e um mil

novecentos e trinta megawatts-hora) por ano, conforme dispuser edital licitatório a ser
disciplinado pelo Poder Executivo;

III  –  poderá  ser  apropriado  mensalmente  pelo  estabelecimento  adquirente  na
proporção da quantidade de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica adquirida no
mês anterior, expressa em MWh, observados os limites previstos nos incisos I e II;

IV – fica condicionado à transferência de tecnologia para fabricação de módulos ou
painéis fotovoltaicos aos estabelecimentos fabricantes situados no Estado.”

Assim, os incisos I a IV definem critérios para a concessão do crédito estipulando
prazo,  valor  máximo  do  benefício  e  quantidade  mínima  de  energia,  bem  como
condição sine qua non para que o empreendimento seja favorecido com o crédito. A
condicionalidade imposta de transferência de tecnologia visa garantir que se instale
em Minas Gerais não apenas uma planta geradora, mas uma indústria que estimule a
inovação e o desenvolvimento da cadeia de valor do setor fotovoltaico.

No entanto, o inciso I do § 1º da referida lei estabeleceu condição de período que
inviabiliza a realização do leilão fotovoltaico em Minas Gerais. Conforme apresentado
na  seção  III  desta  nota,  o  BNDES  criou  linha  de  financiamento  específica  para
empreendimentos  de  geração  de  energia  elétrica  fotovoltaica  com  condições
especiais  para  atender  aos requerimentos  financeiros  desse tipo  de  investimento.
Essa linha  do  BNDES foi  adequada  para  atender  às  especificações  do leilão  de
energia fotovoltaica promovido pela Aneel em 2014. Uma vez que o leilão oferecia um
contrato de 20 anos de aquisição de energia das plantas fotovoltaicas vencedoras do
certame,  também  o  financiamento  supracitado  exige  esse  período  para  que  as
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condições  do  empréstimo  concedido  se  adéquem  às  necessidades  de
empreendimentos fotovoltaicos.

O inciso I concede o benefício de até R$50.000.000,00 por um período de 10 anos.
Ocorre  que,  apesar  do  valor  total  do  crédito  de  ICMS  outorgado,  de
R$500.000.000,00, ser suficiente para viabilizar a aquisição desse tipo de energia em
Minas  Gerais,  a  concentração  do  benefício  em  10  anos  impede  que  os
empreendedores  responsáveis  pela  construção  da  usina  fotovoltaica  obtenham  o
financiamento apropriado do BNDES. Os empreendedores devem obter contratos de
energia  de  duração  de  20 anos  para  conseguir  o  empréstimo com  as  condições
apropriadas do banco.

Ressalta-se que o valor total necessário para garantir a aquisição da energia em
Minas Gerais permanece em R$500.000.000,00. No entanto, ele deve ser diluído em
20  anos,  ao  invés  de  10,  de  forma  que  o  valor  máximo  anual  deve  ser  de
R$25.000.000,00 anuais. Fica evidente que não haverá aumento dos custos para o
governo do Estado.

Por fim, deve-se destacar que o valor de R$25.000.000,00 é o montante máximo a
ser concedido pelo governo estadual para a aquisição da energia fotovoltaica objeto
do  leilão  estadual.  O  certame promoverá  a  concorrência  na  venda  e  compra  de
energia fotovoltaica estabelecendo esse valor como o máximo a ser concedido pelo
governo.  Porém,  se  os  participantes  oferecerem  valores  de  compra  e  venda  da
energia  mais  vantajosos  para  o  Estado,  então  o  valor  de  R$25.000.000,00
decrescerá, podendo, inclusive, chegar a zero caso se verifiquem ofertas de compra e
venda equivalentes, sem participação do crédito outorgado de ICMS.

Conclui-se que a redação atual  do inciso I  do § 1º  do art.  2º  da Lei  nº  21.527
impede a outorga de crédito de ICMS para estabelecimento gerador, transportador ou
comercializador de energia fotovoltaica, por prazo suficiente. Assim, este projeto de
lei  altera  sua  redação,  adequando  o  prazo  do  benefício,  de  forma  a  atender  às
condições que viabilizam a execução do leilão mineiro de energia fotovoltaica, sem
aumentar  os  custos  para  o  Estado  e  garantindo  o  desenvolvimento  do  setor
fotovoltaico em Minas Gerais.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  622/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 127ª Cia. e
na 123ª Cia. TM pela atuação na ocorrência em 23/4/2015, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, balança de precisão, material para embalagem de
drogas, quantia em dinheiro e na prisão de um homem.

Nº  623/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 1ª e na 3ª
Cias. Rotam e no BTL RPAER pela atuação na ocorrência em 16/4/2015, em Belo
Horizonte, que resultou na apreensão de um menor e de drogas, armas de fogo, uma
balança de precisão, quantia em dinheiro e na prisão de três homens.

Nº  624/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  pela  atuação  na
ocorrência, em 21/4/2015, em Oliveira, que resultou na apreensão de medicamentos
escondidos na carroceria de um caminhão e na prisão de um homem. (– Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 625/2015, do deputado Thiago Cota,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Mariana,  com  a
Academia de Letras, Artes e Ciência Brasil e com os alunos da EJA do Município de
Mariana pela publicação do exemplar Livro I das aldravias da EJA. (– À Comissão de
Cultura.)

Nº  626/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado DER-MG pedido  de  providências  para  a  instalação  de balanças  de
pesagem de veículos na Rodovia MG-030, considerando o tráfego intenso de carretas
nessa via. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 627/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Poço Fundo pelo aniversário desse
município.

Nº 628/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com a comunidade de Senador Amaral pelo aniversário desse
município.

Nº 629/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Jacutinga  pelo  aniversário  desse
município.

Nº 630/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Cristina  pelo  aniversário  desse
município.

Nº 631/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Cambuquira pelo aniversário desse
município.

Nº  632/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  procurador-geral  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  o
cumprimento  de  termos  de  ajustamento  de  conduta  celebrados  pela  Phoenix
Mineração e Comércio  no que se refere à  redução de impostos ambientais  e de
tráfego causados pela atividade da citada empresa. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  633/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a melhoria da infraestrutura
da Estrada Rio de Peixe, que liga as Rodovias MG-030 e BR-040, com pavimentação
e melhoria das condições de segurança.

Nº  634/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  sejam  implantadas
barreiras new jersey nas curvas com maior índice de acidente da Rodovia MG-030.

Nº  635/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao DER-MG pedido de providências com a finalidade de proceder à
instalação de lombadas na Rodovia MG-030, no trecho entre Honório Bicalho e Rio
Acima. (– Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  636/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Fundação Clóvis  Salgado pedido  de  providências  para  que,  caso
ocorra o término das atividades do Ballet Jovem, seja franqueado ao grupo período
necessário de transição.
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Nº  637/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Cultura pedido de providências para que, caso ocorra o
término das atividades do Ballet Jovem, seja franqueado ao grupo período necessário
de transição.

Nº  638/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a manutenção
do Ballet Jovem do Palácio das Artes. (– Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº  639/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  garantir  a  participação  de
representante de nível central dessa pasta nas audiências públicas dessa comissão
que serão realizadas nos municípios do interior do Estado ao longo do ano de 2015,
sem  prejuízo  da  participação  dos  gerentes  regionais  de  Saúde,  além  de
representantes do Conselho Estadual de Saúde e do Ipsemg.

Nº  640/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/4/2015, em Governador Valadares,
que resultou na apreensão de explosivos,  objetos  de valor,  munição,  armas e na
prisão de duas pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  641/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  24/4/2015,  em  Uberlândia,  que
resultou  na  apreensão  de 30kg  de  cocaína e  na  prisão  de  três  pessoas;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  642/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 26/4/2015, em Belo Horizonte,  que
resultou no fechamento de um laboratório de refino de drogas, na apreensão de um
menor, drogas, munição e quantia em dinheiro e na prisão de dois homens; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
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concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
(– Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  643/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Secretaria de Planejamento e Gestão
pedido de providências para que seja enviado projeto de lei à Assembleia Legislativa
para regulamentar as carreiras de analista, auxiliar e assistente do sistema prisional e
socioeducativo estadual, versando especialmente sobre a fixação de piso salarial, a
fixação de jornada de trabalho em 40 horas semanais e a progressão nas carreiras
por formação acadêmica de servidor.

Nº  644/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja
encaminhado a esta Casa projeto de lei  determinando que não sejam devidos os
emolumentos,  as  custas e a taxa de fiscalização judiciária referentes aos atos de
retificação dos atos apurados como irregulares dos serviços notariais e de registro do
Cartório  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos  e  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  da
Comarca de São Francisco, desde que comprovadamente pagos, conforme sugestão
de redação do anteprojeto.

Nº  645/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Diretoria  do  Foro  da  Comarca  de  São  Francisco  pedido  de
providências  com  vistas  a  viabilizar  a  retificação  dos  registros  que  foram  feitos
incorretamente no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas
Jurídicas, de acordo com o disposto no art. 37 da Lei nº 8.935, de 1994, combinado
com o art. 16 da Lei nº 15.424, de 2004, determinando a retificação dos registros sem
ônus para os interessados, desde que comprovem o pagamento anterior.

Nº  646/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  ao  Tribunal  de  Justiça  e  à  Corregedoria  do  Estado  as  notas
taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências
para que sejam processadas as retificações necessárias nos registros das pessoas
jurídicas  no  Cartório  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos  e  Civil  das  Pessoas
Jurídicas  da  Comarca  de  São  Francisco,  sem  ônus  para  os  interessados  que
comprovarem o pagamento realizado.

Nº  647/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao presidente da Fhemig pedido de providências para apurar denúncia
de transporte irregular de materiais diversos feito por ambulâncias da Casa de Saúde
Padre  Damião,  no  Município  de  Ubá,  conforme  denúncia  publicada  no  jornal  O
Tempo, em 14/4/2015.

Nº 648/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Cássio Soares, em que
solicitam  seja  encaminhado à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional  pedido  de
providências  para  acompanhar  a  revisão  dos  planos  diretores  dos  municípios
pertencentes à Região Metropolitana de Belo Horizonte e garantir sua harmonia com
as disposições previstas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e com as
diretrizes estabelecidas no Projeto de Macrozoneamento. (– À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 649/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Cássio Soares, em que
solicitam  seja  encaminhado à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional  pedido  de
providências para que seja apresentado um cronograma de atividades com vistas a
adequar a legislação estadual às disposições da Lei Federal nº 13.089, de 2015, que
instituiu  o  Estatuto  da  Metrópole,  bem  como  para  a  elaboração  e  o  debate  dos
projetos  de  lei  relativos  aos  Planos  de  Desenvolvimento  Integrado  das  Regiões
Metropolitanas  de Belo  Horizonte  e  do  Vale  do Aço.  (–  À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 650/2015, do deputado Professor Neivaldo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  aumentar  o  número  de
equipes do tapa-buracos emergencial que está ocorrendo na Rodovia MG-255, que
liga  Frutal  a  Iturama,  passando  por  Itapagipe  e  São  Francisco  de  Sales.  (–  À
Comissão de Transporte.)

Nº  651/2015,  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 27/4/2015, em Belo Horizonte,  que
resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo  e  na  prisão  de  três  pessoas;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
(– À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 652/2015,  do deputado João Alberto, em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Palmópolis pelo aniversário desse município.
(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 653/2015, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja formulada
manifestação  de  repúdio  ao  MTST  em  razão  da  invasão,  no  dia  14/4/2015,  da
fazenda da Epamig em Patos de Minas.

Nº  654/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil e ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento cópias das notas taquigráficas da 7ª Reunião
Ordinária  dessa comissão,  para  que  tomem  conhecimento  e  adotem  as  medidas
cabíveis.

Nº 655/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Meio Ambiente pedido de informações consubstanciadas em relatório
da  execução  orçamentária  do  programa Bolsa  Verde,  desde  a  sua  criação,  para
subsidiar audiência pública a se realizar nesta Casa. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  656/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Presidência  da  Câmara  dos  Deputados  manifestação  de  apoio  à  Proposta  de
Emenda à Constituição nº 308/2004, que altera os arts. 21, 32 e 144 da Constituição
Federal, para a criação das polícias penitenciárias federal e estadual.

Nº  657/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Presidência  do  Senado Federal  manifestação  de  apoio  à Proposta  de  Emenda à
Constituição nº 308/2004, que altera os arts. 21, 32 e 144 da Constituição Federal,
para  a  criação  das  polícias  penitenciárias  federal  e  estadual.  (–  Distribuídos  à
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 658/2015, do deputado Isauro Calais,  em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Rede Globo de Televisão pelos 50 anos de fundação.  (– À
Comissão de Transporte.)

Nº 659/2015, do deputado Isauro Calais,  em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Abrigo Santa Helena, no Município de Juiz de Fora, pelos 100
anos de fundação. (– À Comissão do Trabalho.)

Nº  660/2015,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja  formulada
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manifestação de aplauso à estudante Mariana Vasconcelos pela conquista do Prêmio
Call  to Inovation 2015, promovido pela faculdade paulista Fiap. (– À Comissão de
Educação.)

Nº 661/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Maurício Lemes de Carvalho, prefeito municipal de Ouro
Fino,  pelo recebimento do Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal,
outorgado pela Associação Mineira de Municípios e chancelado pela União Brasileira
de Qualidade. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 1.157/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 807/2011.
Nº 1.158/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 810/2011.
Nº 1.159/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 811/2011.
Nº 1.160/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 909/2011.
Nº 1.161/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 910/2011.
Nº 1.162/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 912/2011.
Nº 1.163/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.516/2011.
Nº 1.164/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.597/2011.
Nº 1.165/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Resolução nº 1.889/2011.
Nº 1.166/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.950/2011.
Nº 1.167/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.775/2013.
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Nº 1.168/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.292/2013.

Nº 1.169/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.500/2013.

Nº 1.170/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.678/2013.

Nº 1.171/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.636/2014.

Nº 1.172/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.709/2013.

Nº  1.173/2015,  do  deputado Gil  Pereira,  em que solicita  o  desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.712/2015.

Nº 1.174/2015, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.639/2014.

Nº  1.175/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.720/2015.

Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* – Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, deputadas

e deputados, solicitei a minha inscrição para prestar conta da minha ausência ontem
do Plenário, porque fui, oficialmente, representar a Assembleia Legislativa, através de
autorização da Mesa da Assembleia,  do  presidente  Adalclever  Lopes,  em um ato
público  realizado  no  Estado  do  Paraná,  em  solidariedade  aos  professores  que
sofreram uma violenta  repressão por  parte da  Polícia  Militar  daquele  estado,  sob
orientação, obviamente, do governador do estado, que é quem comanda a Polícia
Militar nessas ocasiões. E, representando a Assembleia Legislativa, eu não poderia,
deputado Durval Ângelo, deixar de aqui prestar contas daquilo que vi e da situação
em que se  encontra  o  Estado do Paraná,  especialmente  na  questão relativa  aos
professores.

Deputada Rosângela Reis, o que eu vi lá é estarrecedor. Na manifestação, na parte
da manhã, havia quase 20 mil pessoas em Curitiba, que marcharam do centro da



505
____________________________________________________________________________

cidade ao Palácio do Governo, passando exatamente pelo ponto onde as professoras
foram violentamente reprimidas na ocasião do dia 29, quando faziam a manifestação
para  evitar  que o fundo de previdência  dos  servidores fosse retirado e gasto  em
outras finalidades que não a aposentadoria dos professores. Em suma, o governo do
Paraná estava fazendo exatamente o que o governo passado fez em Minas: retirando
o dinheiro dos servidores da aposentadoria e deixando os servidores a ver navios e
inseguros  da  sua  futura  aposentadoria.  É  exatamente  o  mesmo  problema  que
tivemos aqui. Os professores entraram em greve para repudiar esse projeto de lei que
estava na pauta da Assembleia Legislativa do Paraná.

Deputado  Durval  Ângelo,  eram  bombas  para  todo  lado.  Foram  duas  horas  de
tiroteio, com balas de borracha. Havia professoras e professores feridos; bombas que
vieram do helicóptero. Tive a ocasião de estar com a vice-prefeita, que é do PT – a
prefeitura é do PDT. A vice-prefeita nos relatou que, a pedido do prefeito, as portas da
prefeitura  foram  abertas,  e  mais  de  150  professores  feridos  foram  atendidos  na
prefeitura porque não tinham para onde ser transportados, pois estavam cercados
pela Polícia Militar do Paraná, e repito: com bombas, cachorros.

Aqui faço um parêntese. A polícia lá utiliza o pit bull como forma de repressão. Um
jornalista da Rede Bandeirantes teve a perna mordida por um pit bull. A dentada é de
aproximadamente  uma  tonelada,  o  pit  bull não  larga.  Rasgou  a  perna  desse
cinegrafista da TV Bandeirantes, que ficou ensanguentado. Era sangue para todos os
lados.  Foi  uma  praça  de  horror  e  de  terror,  tudo  para  reprimir  professoras  e
professores desarmados e em paz que queriam protestar na Assembleia Legislativa
contra um projeto que tirava seus próprios recursos. Assim eles foram recebidos.

O secretário de Segurança no Paraná é o deputado federal Francischini.
Francischini é aquele amigo do Caiado e do homofóbico Bolsonaro e já tem fama

de conservador e ultradireitista, para não usar outro termo que, infelizmente, agora
está em voga em setores da sociedade brasileira:  o namoro que tem tido com o
neofascismo. Ele pensou que bastava então reprimir as professoras e retirá-las de lá
para que os deputados votassem um projeto antipopular, sem poderem adentrar-se
na Assembleia Legislativa. Foi tiro para todo lado. Deputado Celinho do Sinttrocel, V.
Exa. que é oriundo do movimento sindical, ficaria abismado. As professoras passaram
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em frente ao local da repressão e choraram. Na realidade, foram depositar flores lá e
tingiram de vermelho o lago em frente ao palácio do governo para mostrar o sangue
que no dia 29 foi tirado dos professores nessa horrorosa repressão.

O Estado de São Paulo está em greve há quase 50 dias, assim como o Estado do
Pará. Não é coincidência que três estados governados pelo PSDB estejam com esse
problema. É porque executam o chamado choque de gestão e os setores sociais de
educação e saúde, principalmente, não são prioridades do governo. Por isso esses
estados  se  encontram  em  guerra  com  a  educação  pública.  Em  vez  da  Pátria
educadora, que a presidenta Dilma tem enaltecido, o PSDB está querendo fazer a
Pátria espancadora. Agora bate em panela e em professora.

Estamos ficando receosos dessas atitudes dos tucanos. Batem em panelas porque
não podem escutar um partido dizer que mudou o Brasil para melhor, tirou 40 milhões
de pessoas da miséria, estão pondo negros e pobres nas universidades. Pobres vão
aos  aeroportos,  e  nordestino  agora  vai  à  praia  deles.  Portanto,  aquilo  que  é
democratizado – e há uma divisão de renda ainda pequena no Brasil – tem o repúdio
das classes mais conservadoras e das elites brasileiras. Em contraposição a isso, em
vez de Pátria educadora, Pátria espancadora. Os professores sofrem quanto a isso.

Vim  fazer  este  relato  porque  os  professores  também  me  pediram  muito  que
déssemos uma forma de “desmedalhar” o Richa. Os paranaenses consideraram um
absurdo  o  governador  Richa,  depois  disso  tudo,  ter  uma  Medalha  Tiradentes.
Estranharam por que Richa a possui, Aécio Neves deu essa medalha a alguém que
age dessa forma. Curitiba e Paraná estão numa situação estarrecedora de revolta, a
revolta é latente.

Na parte da tarde os professores fizeram a assembleia, e não havia outra opção a
não ser continuar em greve. Por quê? Porque foi oferecido a eles 5% de aumento em
duas parcelas. Essa é a proposta do PSDB, que é a mesma que Alckmin está dando
em São Paulo e o governador do Paraná oferecendo aos professores. Há, portanto,
uma política de desvalorização da educação nos governos tucanos.

Deputados e deputadas, complemento minha fala mais uma vez sobre a questão
educacional para fazer contraposição ao que está sendo feito em Minas Gerais. Fui
indicado juntamente com o deputado Professor Neivaldo,  que também é do Sind-
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UTE. Estão também nos ajudando bastante nisso o deputado Durval Ângelo, líder do
governo; a deputada Cristina Corrêa; e os deputados Paulo Lamac, presidente da
Comissão  de  Educação;  Vanderlei  Miranda,  do  PMDB;  Adalclever  Lopes,  Fábio
Cherem e os deputados do bloco, de maneira geral. Pedirei ao deputado Celinho do
Sinttrocel que nos ajude também nesse procedimento.

Deputado Vanderlei Miranda, estamos buscando um acordo de quatro anos com a
educação  para  que  os  professores  obtenham  boa  proposta,  além  disso,  com  os
deputados da base do governo, para que tenhamos aqui também a tranquilidade de
votarmos um bom acordo para os professores.

Não  queremos  fazer  como  no  Paraná,  onde  os  deputados  do  governo  foram
colocados em um camburão e entraram na Assembleia Legislativa debaixo de vaias
para votar o projeto antiprofessor.

Queremos aqui fazer um acordo com o Sind-UTE para que os professores tenham
uma proposta assinada e acordada nesses quatro  anos,  a fim de que melhore a
condição dos professores e,  ao mesmo tempo, dê a nossa base do governo e à
oposição também a tranquilidade de estar ajudando o sistema educacional em Minas
Gerais. Só um minuto, deputado. Vou terminar apenas o raciocínio em relação ao que
estamos fazendo com os professores, o que julgo importante.

Já  foram  apresentadas  diversas  propostas.  A mesa  de  negociação  está  sendo
permanente.  Aliás,  pude  participar  de  algumas  delas,  conversei  também  com  o
sindicato e com o governo e, finalmente, na semana passada, foi apresentada uma
proposta  aos  professores,  a  qual  eles  consideraram  um  avanço.  Remeteram  a
proposta para a categoria no interior e, dia 14, farão aqui mesmo, na Assembleia
Legislativa, uma reunião – inclusive, os deputados estão convidados – para decidir se
aceitam ou não a proposta.

Essa proposta estabelece o piso salarial prometido aos professores pela jornada de
24 horas, que será alcançada até agosto de 2017, sendo que este ano já haverá um
reajuste de 13,06%, que foi o reajuste nacional. O que der de diferença na carreira –
a diminuição de 2,5% da progressão horizontal ou de 10% da vertical – o governo
complementará  também até  agosto  de  2017.  Significa  que,  nesta  data,  deputada
Rosângela Reis, o professor passará a ter  o piso na carreira estabelecida. Já em
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setembro, a carreira é descongelada, e os professores terão dois níveis durante o
governo do Pimentel – lembrando que foi zero os níveis crescidos durante os 12 anos
do governo tucano – e a progressão horizontal continuará a ter os 12,5% da carreira.
Além disso,  os  professores terão  anistia;  uma comissão será  formada para fazer
renascer o Ipsemg; e uma série de outras propostas de melhorias também para os
trabalhadores  da  Lei  nº  100,  garantindo  a  eles  os  direitos  do  INSS,  quando
necessário, o concurso público – 60 mil professores serão chamados – e uma série
de outras reivindicações.

Se você perguntasse: “É tudo?”. Eu diria que não. O ideal é que pudéssemos pagar
ao professor de uma só vez o piso salarial agora, mas, para um Estado que deixou
uma dívida de R$100.000.000.000,00 e R$7.200.000.000,00 de dívida no orçamento,
é óbvio que isso não poderia ser feito  de uma vez.  Porém, os  trabalhadores em
assembleia vão avaliar o conjunto de propostas. Esse é um tema que certamente não
é consenso.  Daqui  a pouco passo a palavra ao deputado Isauro Calais  para que
possamos prosseguir.  Apenas  gostaria  de  informar  a  vocês  um ponto  que não é
consenso nas demais categorias, não só dos professores, no que diz respeito a um
outro item alcançado.

Todo mês de janeiro, Celinho do Sinttrocel e Rosângela Reis, os professores terão
o reajuste anual do piso. Sendo assim, ele não terá o seu salário defasado. Todo mês
de janeiro ele terá o reajuste nacional superior  à inflação. Com isso,  haverá uma
recuperação do salário. Isso foi aceito, mas não será para todos por enquanto, não
atinge camada que não seja do magistério. Esse ponto está sendo ainda discutido.
No entanto, houve avanços, e é isso que trago como boa notícia para que tenhamos
tranquilidade ao votarmos aqui, com os professores nos aplaudindo pelo esforço que
estamos fazendo.

O deputado Isauro Calais (em aparte)* – Agradeço pelo aparte, deputado. Rogério
Correia, V. Exa. sempre militou na defesa do magistério mineiro, sempre defendeu o
interesse como deputado do magistério. Fiz um requerimento depois de ver publicado
nos jornais de Minas a respeito dos inativos, ou seja, do aposentado e da pensionista.
Fiz  um  requerimento  em  abril,  o  qual  foi  encaminhado  ao  governador  Fernando
Pimentel, falando sobre sua importância. Nós, que militamos com o idoso, não temos
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dúvida de que meus professores aposentados, os que me deram aula tempos atrás,
necessitam do reajuste e que o abono acompanhe esses profissionais. Então, não
vamos só pensar nos que estão na ativa. Temos de pensar e valorizar os inativos
também.

O professor ganha muito mal no Brasil, e o de Minas é o segundo pior salário do
magistério  no  Brasil,  e  precisamos  avançar.  Não  tenho  dúvida  de  que  V.  Exa.
trabalhará para melhorar o vencimento desses heróis, que fazem do magistério a sua
vida. Então queria pedir a V. Exa. que, ao negociar, ao colocar as propostas na mesa,
não  se  esqueça  dos  inativos,  dos  aposentados,  das  pensionistas.  Isso  é  muito
importante.  Aí  estaremos  valorizando  um  todo,  valorizando  o  magistério,  que  é
importante  para  a  educação  dos  nossos  filhos,  dos  nossos  netos,  das  nossas
crianças, mas valorizando também esses profissionais que tiveram uma importância
muito grande na educação do nosso estado e do nosso país.

É esse pedido que faço a V. Exa., como militante desta causa na Assembleia. Muito
obrigado pelo aparte.

O deputado Rogério Correia* – Muito bem lembrado, deputado. Informo a V. Exa.
que, na última proposta apresentada, essa preocupação foi corrigida. A preocupação
de V. Exa. foi acatada, e, na última proposta apresentada ao sindicato, os inativos e
aposentados terão o mesmo índice e a mesma proposta dos ativos. Isso também foi
apresentado  como  exigência  de  V.  Exa.,  creio  que  de  todos  nós,  e  também  do
sindicato. Preocupação mais do que justa.

Sr. Presidente, se V. Exa. permitir, pediria apenas um minuto, para conceder aparte
ao deputado Celinho do Sinttrocel e à deputada Rosângela Reis, por favor.

O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  –  Infelizmente,  o  deputado  Sargento
Rodrigues está esperando.

O  deputado  Rogério  Correia*  –  O.K.,  presidente.  Peço  desculpas  então  ao
deputado Celinho do Sinttrocel  e à deputada Rosângela Reis  pelo  tempo não ter
permitido  o  aparte,  mas  sei  que  V.  Exas.  estão  com  os  professores.  A minha
expectativa, presidente, é que consigamos fazer um bom acordo, e que a Assembleia
Legislativa possa votar o projeto, com os professores tendo acordado com o governo
uma proposta que, mesmo não sendo a ideal, comece a melhorar a vida da educação
no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.
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* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas,  público que nos assiste pela TV Assembleia.  Cumprimento os nossos
visitantes  nas  galerias.  Presidente,  eu  não  poderia  deixar  de  abordar  aqui,
novamente,  o  problema que  hoje  mais  aflige  todos  os  mineiros,  deputado Carlos
Pimenta.  Estamos com um gravíssimo problema de superlotação dos presídios,  e
policiais militares estão aguardando até 20 horas nas centrais de flagrantes, deputado
Wander Borges, as chamadas Ceflan 1 e 2.

Deputado João Leite, hoje o Bom Dia Minas trouxe essa notícia; ontem já era objeto
de preocupação. Agora, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, acabamos de aprovar, na
Comissão de Segurança Pública, um requerimento, em caráter de urgência, para que
sejam convidados o secretário de Defesa Social, o subsecretário de Administração
Prisional, o subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas, o chefe da
Polícia Civil, o comandante-geral da Polícia Militar, para que, na quarta-feira próxima,
dia  13  de  maio,  possamos  fazer  a  discussão  desse  assunto  urgente.  Imagine,
deputado Antônio Carlos Arantes, o crime avançando do jeito que está, e não haver
onde guardar os presos em flagrante. Não estou falando de presos em virtude de
cumprimento de mandado de prisão, mas de presos em flagrante.

Deputado  João  Leite,  ontem  ocupamos  a  tribuna  desta  Casa  para  cobrar  do
governador Fernando Pimentel que faça uma escolha ao governar. É necessário que
ele escolha como governar, porque orçamento do Estado não é nenhum bicho de
sete cabeças. Ele deve conhecer o que é receita e o que é despesa; deve priorizar.

Eu  disse,  e  a  deputada  Celise  Laviola  concordou  comigo  lá,  durante  o
encaminhamento  de  requerimento:  o  governador  Fernando  Pimentel  precisa
urgentemente  dizer  o  que  é  prioridade  do  Estado.  É  prioridade  criar  mais  três
secretarias para o atual governo e aumentar o salário de vários escalões do governo
ou é prioridade abrir  novas  vagas no sistema prisional,  destinar  gasolina para  as
viaturas  policiais  e  do  corpo  de  bombeiros,  comprar  cloro  para  o  tratamento  da
piscina das unidades do corpo de bombeiros? Porque senão nem os bombeiros nem
os brigadistas civis vão ter como treinar. Portanto, deputado João Leite, gasolina para
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o motor de popa de motosserra e desencarcerador não pode faltar. Fico, deputado
Wander Borges,  abismado de ver  como o governo,  depois  de quatro meses,  não
consegue enxergar que determinados serviços são de extrema necessidade para a
população.

Faço aqui, deputado João Leite, esse registro, porque, de ontem para hoje, viaturas
da Polícia Militar  ficaram de 15 a 20 horas paradas, deputado Antônio Carlos, na
Central de Flagrantes 1 e 2 da Polícia Civil – Ceflan. Quando essas viaturas estão
paradas, deputado Antônio Carlos Arantes, elas não retornam ao patrulhamento para
fazer o policiamento preventivo e atender a outras ocorrências, deputado João Leite.
A população fica com o seu bairro, a sua região completamente desguarnecida de
uma viatura para fazer o policiamento.

Então  o  governo  está  perdido,  sofre  de  um  problema  gravíssimo,  não  saber
executar  gestão,  deputado  João  Leite.  O  atual  governo  está  vivendo,  deputado
Wander Borges, um apagão da gestão. Sentou na cadeira de governador e não está
sabendo o que fazer. Policiais que estão na rua não podem escolher se vão ou não
prender, deputado João Leite.

Recebi  aqui  um  áudio,  deputado  João  Leite,  que  traduz  isso  de  forma  muito
fidedigna,  o  qual  transmito,  presidente,  porque  a  coisa  é  muito  grave.  É  uma
mensagem que recebi de um policial militar, deputado João Leite. Prestem atenção V.
Exa. e os que estão nos acompanhando pela TV Assembleia no que ele diz:  “Oi,
pessoal. Bom dia. Acabei de sair do CIA, onde conversei com a delegada, que deixou
bem  claro  que  toda  a  RMBH  tem  58  presos  esperando  na  fila  nas  cadeias
penitenciárias. Ela disse: 'Quem trouxer preso aqui, homem conduzido, tanto no CIA
como em qualquer delegacia, vai ter de esperar abrir vaga, porque não vai receber
ocorrência'. Foi o que ela conversou comigo, com a guarnição e passou aos outros
policiais civis lá. Ou seja, o trem está feio mesmo”.

Em um áudio de apenas 39 segundos, o policial  militar está comunicando, hoje,
deputado  João  Leite,  que  a  delegada  do  Centro  Integrado  de  Atendimento  ao
Adolescente Autor de Ato Infracional – CIA – disse que já havia 58 presos. A situação
é gravíssima, presidente Hely Tarqüínio. Ontem fiz a denúncia aqui de que faltam
peças  de  viatura,  cabos  de  embreagem;  falta  uma  série  de  recursos  que  são,
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deputado Hely Tarqüínio, custeio da máquina pública. Não dá para entender como o
governador Pimentel deixa de destinar recursos para o custeio da máquina pública a
tal  ponto  de  chegarmos  a  uma situação  de  total  estrangulamento.  Não  se  trata,
presidente,  de  fazer  aqui  oposição  por  fazer,  até  porque  não  é  o  perfil  deste
deputado.  Mas  do  ponto  de  vista  do  conhecimento  técnico  e  prático,  deputado
Wander Borges, em termos de segurança pública, é um erro gravíssimo.

Imagine o cidadão pedir uma viatura, deputado Hely Tarqüínio, porque está sendo
assaltado ou uma mulher está sendo estuprada, e ela deixa de ir ao local porque não
pode prender e não tem onde colocar o preso. Imagine uma família passando por
uma situação extremamente constrangedora, um terror, um medo, e a polícia não ter
lugar para prender o criminoso?

Quatro meses são suficientes  para se sentar  em uma cadeira de  governador  e
estabelecer, no mínimo, deputado Antônio Carlos Arantes, prioridades do governo. A
denúncia desse áudio, deputado João Leite, ocorreu na manhã de hoje. O policial
disse que havia 58 presos. Portanto, não dá. O governador Fernando Pimentel deve
escolher:  vamos  aumentar  as  secretarias  e  criar  mais  cargos  ou  destinar  esses
recursos para a área de segurança pública?

Deputado João Leite, concedo aparte a V. Exa.
O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  –  Muito  obrigado,  deputado  Sargento

Rodrigues, que lidera, preside nesta Assembleia a Comissão de Segurança Pública,
que nesta semana nos convocou para prontidão. A Comissão de Segurança Pública
está em prontidão e preocupada com esse cenário, um cenário grave da segurança
pública  no  nosso  estado.  São  quatro  meses  de  apagão  de  gestão.  O  sistema
penitenciário  é  gestão  o  tempo  todo.  Realmente,  governar  dá  muito  trabalho.
Deveríamos criar novas vagas, mas estas não foram criadas. As PPPs tinham de
avançar,  mas  não  avançaram.  O  plano  do  governo  anterior,  de  transformar  as
penitenciárias femininas em masculinas, também não avançou.

Queria dizer que vemos os exageros que são ditos. Claro que repudiamos toda
sorte de violência, mas dizer que o peso da mordida de um pit bull é de 1t é próprio
dos exageros do PT. Ela não passa de aproximadamente 200kg, mas, para queimar o
adversário, vale dizer que a mordida do pit bull é de 1t. É um exagero daqueles, mas
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queria mesmo mostrar o que está em marcha no nosso país. Eles acham que nos
enganam, mas não nos enganam. Está aqui o roteiro do 5º Congresso Nacional do
PT, cujo título é Um Partido para Tempos de Guerra. O PT está em guerra contra o
Brasil e vai ao Paraná para, num governo do PSDB, que paga o melhor salário do
Brasil aos professores – e é claro que repudiamos violência –, e tentam invadir a
Assembleia Legislativa, com black blocs e não sei mais o quê. Acompanhamos tudo
aqui.

O caderno de teses do PT diz “PT em tempos de guerra”. Guerra contra quem,
cara-pálida? Contra quem vocês estão guerreando aqui no Brasil? É contra o povo
brasileiro? As teses estão aqui: querem atacar, o tempo todo, os governos tucanos.
Deve haver uma mobilização nacional contra os governos tucanos. Está escrito aqui
que estão reclamando da ausência do PT em mobilizações frente ao governo tucano
de Alckmin. É guerra. Eles querem guerra. Nós não estamos em guerra, mas o PT
está em guerra contra o Brasil. Está escrito aqui: combater os governos tucanos em
todos os campos. É um partido em tempo de guerra.

Lamento,  deputado Sargento  Rodrigues,  o  fato  de  as  nossas  polícias  terem de
enfrentar essa situação: criminosos nas ruas, falta de vagas para colocá-los e um
partido em tempo de guerra. Ele chamou o Brasil para a guerra e quer combater os
governos tucanos. Têm de avisar ao PT que os governos tucanos governam para
brasileiros. Não vão atingir os tucanos, mas os brasileiros que moram em São Paulo
e no Paraná. É lamentável. Queria dizer ao PT, um partido para tempo de guerra, que
não estou em guerra com ninguém, nem contra o PT. Muito obrigado.

O deputado Sargento Rodrigues – Agradeço ao deputado João Leite. Talvez alguns
dos membros do PT desta Casa pudessem ocupar a tribuna para dizer que o partido
está em guerra contra a corrupção.

Essa é a grande guerra. Essa é a guerra que todos devemos travar no Parlamento.
Talvez essa seja uma das teses sobre a qual  o PT poderia discorrer no  próximo
encontro, que farão na Bahia. Quem sabe eles mudam a tese deles e resolvem fazer
uma cruzada  contra  a  corrupção no País.  A discussão  poderia  se  iniciar  a  partir
daqueles que foram condenados por corrupção.

No PDT de Minas não tenho esse problema. Deputado Carlos Pimenta, eu mesmo
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pedi a expulsão dos corruptos que estavam no PDT de Minas. Um deles era um tal de
Manoel Costa. O outro, o Paulo César, ex-prefeito de Nova Serrana. Eu mesmo pedi
a expulsão dos dois  do partido  pelo envolvimento  escandaloso com a corrupção.
Talvez essa cruzada seja o melhor a ser discutido na tese do PT, entre tantas que
discute. Esse partido pode fazer uma cruzada em defesa da soberania, da ética, da
transparência e, sobretudo, contra a corrupção. Os partidos políticos podem se unir
nesse sentido.

Concluindo, presidente, quero falar sobre a nossa preocupação. A Ceflan 1, que é a
Central de Flagrantes de Belo Horizonte, e a Ceflan 2 não estão recebendo presos.
Policiais  militares  estão  levando  20  horas  para  que  os  presos  sejam  recebidos.
Imaginem na hora em que esse conhecimento chegar a todas as unidades policiais.
Há o esmorecimento, há uma postura mais acanhada por parte do próprio policial por
saber que, quando prender alguém e o levar para a Central de Flagrantes, terá de
aguardar 20 horas. Ele se perguntará: “Será que vou prender? Será que vou prender
esse cidadão em flagrante? Eu terei de pegar a viatura, na qual colocarei o preso.
Chegando  à  Ceflan,  terei  de  ficar  20  horas  parado  esperando  essa  central
providenciar uma vaga na região metropolitana”.

As  pessoas  precisam  entender  a  dimensão  desse  problema.  Fizemos  um
requerimento, que foi aprovado. Os deputados Cabo Júlio, João Leite e Celise Laviola
já o assinaram. Por meio desse requerimento, convidamos a cúpula da segurança
pública em Minas para estar conosco numa reunião reservada, no dia 13 de maio, às
9h30min. Eles estão sendo convidados a vir aqui para prestar informações acerca
desse  colapso  no  sistema  prisional.  As  polícias  já  estão  sós.  Imaginem  se  não
puderam mais fazer prisões.

Entendo,  presidente  Hely  Tarqüínio,  que isso é  muito  grave.  Essa preocupação
baterá às portas de V. Exa. e de todos os deputados que estão aqui. Isso chegará ao
interior do Estado rapidamente. Teremos o colapso do sistema prisional. É bom que o
senhor  governador  do  Estado,  Fernando  Pimentel,  depois  de  quatro  meses  de
governo,  comece  de  fato  a  dar  prioridade  àquilo  que  é  preciso  priorizar.  Muito
obrigado, presidente.

O presidente – Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda.



515
____________________________________________________________________________

O deputado Vanderlei  Miranda*  –  Sr.  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, senhores e senhoras que acompanham nosso trabalho
das galerias, senhores da imprensa, professores, Plenário, venho a esta tribuna, mais
uma vez, e não poderia de deixar de dar destaque a alguns pontos importantes em
relação  ao  nosso  Parlamento.  Faço  uma  saudação  especial  às  senhoras  e  aos
senhores que, de seu ambiente de trabalho e de suas casas, acompanham o trabalho
desta Casa nesta tarde pela TV Assembleia.

V. Exa. participou, esta semana, de uma reunião com o presidente, na condição de
vice-presidente,  e  com o  Colégio  de  Líderes,  o  chamado “Coleginho”,  para  tratar
exatamente da condução dos trabalhos neste Plenário, visto que, nos últimos dias,
tivemos algumas cenas não muito agradáveis aqui, que, na verdade, não atenderam,
absolutamente, em nada aos interesses da nossa população.

Temos um regimento, e esse Regimento precisa ser respeitado. Sou regimentalista
e faço questão de não fugir ao Regimento, independentemente de quem queira que
ele seja atropelado, mas vejo, com muita satisfação, que a partir daquela reunião este
Plenário  mudou seu ambiente.  Estamos  vendo algumas discussões,  naturalmente
justas, por parte dos deputados, seja da base, seja da oposição, mas elas guardam o
devido respeito para com os colegas e, principalmente, para com esse presidente,
que é um decano nesta Casa e que merece o nosso respeito.

O fato é que, quando esta Casa traz à tribuna debates propositivos, discussões de
mérito, quero crer que isso sempre a torna maior. Quando for o contrário, não é nem
preciso dizer  que esta Casa se torna pequena.  Vejo,  com satisfação,  que aquela
nossa reunião produziu um resultado muito positivo.

Gostaria também de destacar, de chamar a atenção para um fato que tem ocorrido
e que não corresponde à verdade, Sr. Presidente. A imprensa que cobre o Legislativo
está sempre presente aqui ou, muitas vezes, somos abordados por telefone para dar
entrevistas. Ela tem sido injusta com esta Casa e com estes parlamentares, seja da
oposição, seja do governo. Digo que ela tem sido injusta a partir do momento em que
publica uma matéria dizendo que esta Casa não tem produzido, que esta Casa não
tem trabalhado. Há um entendimento equivocado de que a Assembleia só funciona,
de  fato,  deputado  Roberto,  quando  se  reúne  em  Plenário,  e  o  trabalho  das
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comissões,  que  tem  sido  intenso,  tanto  internamente,  quanto  externamente,  é
ignorado. Quantas coisas, hoje mesmo, as comissões já discutiram e já aprovaram?
Eu, pela manhã, já participei de uma delas. Aliás, ontem, fui eleito presidente de uma
comissão especial para a análise do veto da reforma administrativa.

Hoje,  pela  manhã,  estávamos  novamente  reunidos  para  que  o  relator  pudesse
apresentar o relatório sobre a questão do veto da reforma administrativa. Em seguida,
houve uma reunião da Comissão Financeira para analisar o importantíssimo projeto
do  deputado  Cabo  Júlio,  que  tem  ressonância  até  no  discurso  que  o  deputado
Sargento  Rodrigues  fez  anteriormente  aqui.  Ele,  preocupado  com  sua  categoria,
apresentou um projeto  de  lei  que teve  acolhida  favorável  daquela  comissão para
favorecer os policiais militares na questão da aquisição dos seus imóveis, de suas
residências, e para que eles possam ser tirados das áreas de risco. Quais são essas
áreas de risco? Aquelas áreas habitadas por policiais e em que, por perto, moram
pessoas que foram presas por eles em algum momento. Eles ficam, de certa forma,
expostos à violência dessas pessoas, assim como as famílias. Portanto, é importante
esse projeto, que foi aprovado naquela comissão, nesta manhã.

Gostaria que a imprensa tivesse um olhar mais amplo para o trabalho desta Casa.
Nas comissões, dificilmente vemos a cobertura da chamada grande imprensa, a não
ser quando se trata de um caso muito escabroso, o que é uma exceção.

E é onde esta Casa funciona, e funciona muito, pois os projetos passam primeiro
pelas  comissões de mérito,  pelas  comissões temáticas,  para  depois  virem a  este
Plenário.  Quando  chegam  aqui,  já  foi  feito  todo  um  trabalho  de  retaguarda  das
comissões, que lamentavelmente é invisível.  Dá-se,  então,  a impressão de que a
Assembleia  Legislativa  só  funciona  de  fato  quando  se  reúne  em  Plenário,  e,  na
verdade, toda a nossa estrutura está sendo movimentada. O Plenário é apenas o
palco  onde  acontecerá  o  embate,  o  debate,  a  discussão  dos  projetos  que  aqui
chegam, para serem aprovados ou não. O trabalho desta Casa tem sido permanente
e incessante. Com prazer, concedo aparte ao nobre colega, deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* – Deputado Vanderlei Miranda, nosso líder do
PMDB  e  da  maioria,  é  um  prazer,  em  primeiro  lugar,  apartear  V.  Exa.  Queria
aproveitar este momento para expor alguns dados do que está acontecendo hoje. Foi
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falado aqui que as cadeias estão fechadas, que a Polícia Civil não quer receber, que
nosso colega policial militar está ficando 10 horas na delegacia – e fui eu quem sugeri
na  comissão que esta  discussão fosse mais  ampla.  Disseram que não adiantava
chamar o chefe da Polícia Civil, pois o delegado dizia: “Receberei o preso e levarei
para onde? Para minha casa?”. Por outro lado, o policial militar não podia alegar que
não atenderia a ocorrência quando fosse chamado pelo 190 por não ter um lugar para
colocar o preso.

Quero dar alguns dados aqui porque há a impressão de que todo esse colapso no
sistema prisional é culpa do governo Fernando Pimentel. Em 1º de janeiro, quando o
nosso governo assumiu o comando do Estado, já existia um déficit de 26 mil vagas.
Trarei um dado do Ceresp Gameleira, deputado Durval Ângelo: ele foi construído para
400 presos, mas, quando havia 800 presos, o Ministério Público propôs um TAC com
o governo anterior, dizendo que não poderia passar de 800, e agora já são 1.600.
Esse foi o quadro que recebemos.

Preciso dizer aqui uma outra verdade: disseram que o governo Pimentel precisa
dizer a que veio; que faltará isto ou aquilo. Isso significa que até 31 de dezembro era
diferente?  Sempre  defendi  que  a  política  de  segurança  pública  tem  que  ser  de
Estado, e não de governo, pois, quando não é assim, as pessoas ficam empurrando a
responsabilidade para quem entra ou para quem sai.

Preciso expor aqui alguns dados reais.  No dia 31 de dezembro, os presídios já
estavam além de sua capacidade. Outro dado: não está faltando gasolina apenas
hoje. Ou as pessoas não se lembram de que, de outubro, depois da eleição, até 31
de dezembro, o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros, feito tão somente para
salvar vidas, não levantou voo porque não tinha combustível nem havia sido pago o
seguro para poder voar? E isso não é do governo Pimentel.

Darei outro exemplo: na auditoria feita na Polícia Militar, chegaram à conclusão de
que temos, deputado Durval Ângelo e deputado Vanderlei Miranda, 12 mil viaturas,
mas 5 mil  estão estragadas por falta de manutenção. Portanto, não foi o governo
Pimentel que descobriu a pólvora, pelo contrário, recebeu a herança de um governo
que se mostrava bonito pela imprensa, pelos jornais, e, quando assumiu o condão de
conduzir  o Estado real,  houve um choque entre a segurança da televisão e a da
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realidade. Ou será que até 31 de dezembro, deputado Durval  Ângelo, os policiais
militares dos destacamentos não tinham que ficar mendigando papel higiênico para
as prefeituras? Em alguns destacamentos, o policial ganhava R$200,00 para custeio,
e a grande maioria nem ganhava.

Então, para terminar, o governador Fernando Pimentel está colocando ordem na
casa. E a ordem é: polícia, vamos prender e, se precisar, construiremos presídios. O
governador  já  autorizou  a  construção  emergencial  de  seis  novos  presídios  para
receberem os bandidos que as polícias prenderem. Queria apenas mostrar que existe
uma realidade que não começou apenas em 1º de janeiro.

O deputado Vanderlei Miranda* – Obrigado, deputado Cabo Júlio.
O deputado Durval Ângelo (em aparte)* – Deputado Vanderlei Miranda, líder da

Maioria nesta Casa, Clemenceau já dizia que,  numa guerra,  a primeira baixa é a
verdade. É isso o que estamos vendo aqui. Querem continuar fazendo um 3º turno
das eleições – ou 2º, porque perderam no primeiro. O relatório de 306 páginas feito
pelo governo do Estado a pedido  do governador  Fernando Pimentel  já  indica  em
dezembro um déficit de 26 mil vagas no sistema. Ninguém em sã consciência, que
raciocine,  imagina  que todo esse caos surgiu em quatro,  cinco meses.  Isso seria
ofender a inteligência de qualquer cidadão mineiro.

Era  uma luta  do  deputado  –  parece que foi  abandonada –  nomear  efetivos  do
sistema  carcerário.  Juntos  com  o  deputado  Sargento  Rodrigues,  cansamos  de
denunciar  que os compromissos a serem cumpridos pelo governo anterior,  com a
posse dos agentes efetivos, foram feitos por esse governo.

Outra luta do deputado Cabo Júlio é igualar o salário dos servidores administrativos
do sistema de defesa social. Em quatro anos, o governo assumiu aumentos reais de
37% para o pessoal administrativo das Polícias Civil e Militar e do sistema de defesa
social,  tendo  sido  para  este  decidida  a  incorporação  de  50%  da  gratificação  de
deslocamento. Quem fez isso aqui no Estado?

Espero que os deputados não estejam reclamando de a polícia prender. Aí, não! Aí,
eu acho que estão prestando um desserviço à segurança pública. Espero que não
estejam achando ruim. Hoje, temos um governo que reduziu para 17% o índice de
homicídios no primeiro trimestre deste ano, reduziu para 36% os furtos e roubos em
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Minas Gerais. No Triângulo, particularmente em Uberlândia, o índice de criminalidade
é um dos menores porque as Polícias Civil e Militar trabalham em harmonia. Ouvi isso
do  Cel.  Bianchini  hoje.  Espero  que  todo  o  Estado  se  espelhe  na  situação  de
Uberlândia. Estão fazendo um trabalho conjunto, em rede, somado. Não quero que a
verdade seja a primeira baixa dessa guerra neste Plenário.

O deputado Vanderlei Miranda* – Obrigado pelo aparte, deputado Durval Ângelo.
Sr. Presidente, era isso o que tinha a dizer no meu tempo precioso nesta tribuna.
Agradeço a V.  Exa.  e aos demais companheiros que nos ouviram pacientemente.
Mais uma vez, dirijo-me aos que acompanham os nossos trabalhos em casa, muito
obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes.
O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  –  Sr.  Presidente,  nobres  colegas,

telespectadores da TV Assembleia, pessoal das galerias. Manifesto minha satisfação
por  ver  o nosso Sul  de  Minas  bem  representado pela Caldense no Campeonato
Mineiro. Os jogadores fizeram papel de time grande. Acredito realmente que esse
tenha se tornado um grande time: ficou quase 700 minutos sem tomar gol, tem uma
defesa fantástica,  comandada pelo nosso vizinho de Juruaia,  Plínio,  filho do João
Paraná, que foi vice-prefeito dessa cidade tão progressista.

Parabenizo a cidade de Poços de Caldas, especialmente aqueles bravos jogadores
que defenderam a Caldense e mostraram um futebol muito bonito, para frente, com
um  belo  goleiro.  Realmente  mereciam  ser  campeões.  Confesso  que  tive  uma
decepção, vendo que a arbitragem não foi a melhor. Se tivesse sido justa, a Caldense
seria campeã. Mas o Galo também é um grande time e faz por onde estar sempre à
frente. Mas os meus parabéns, as minhas homenagens à equipe da Caldense, que
mostrou  que,  com  seriedade,  com  um  grande  técnico,  como o  Leo  Condé,  com
organização, em qualquer lugar em que haja uma estrutura, gestão séria,  pode-se
fazer um grande campeonato, competir de igual para igual com times como o Atlético
e até como o Cruzeiro.

Queria manifestar aqui, mais uma vez, uma decepção. O nosso setor agropecuário,
que tem tanta pujança, tanta força, que tem Uberaba como origem do zebu e dessa
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raça no Brasil e no mundo, está decepcionado. Pela primeira vez, a presidente do
Brasil,  o  governador  do  Estado  não  foram  prestigiar  a  Expozebu.  Isso  é
impressionante, pois mostra provavelmente um gesto de desvalorização para com o
setor  agropecuário,  para  com  um  setor  que  faz  a  diferença,  que  é  o  setor
agropecuário. Quando se fala de Expozebu, de Uberaba, dos criadores da raça zebu,
é preciso tirar o chapéu, pois são profissionais de altíssimo nível, que mereciam o
respeito da nossa presidente Dilma, da ministra Kátia Abreu, que precisava ter ido lá,
e também do governador Pimentel, que também não foi prestigiar. É uma pena que
isso ocorra com um setor que faz tanta diferença.

O deputado Wander Borges (em aparte)* – Agradeço a oportunidade, porque não
estou  inscrito,  deputado  Antônio  Carlos  Arantes.  Parabenizo-o  pelo  início  do  seu
discurso.

Queria trazer uma informação a esta Casa, deputado Hely Tarqüínio. Acabamos de
protocolar aqui ao lado a proposição do orçamento chamado impositivo, que se refere
às emendas individuais do conjunto de parlamentares.

Acreditamos que, agora,  a Casa,  por  meio de suas comissões,  vai  se debruçar
sobre o assunto e chegar a um objetivo-fim que, na realidade, reflete um desejo da
grande maioria dos parlamentares, haja vista que, na coleta de assinaturas, tivemos
quase 50 deputados assinando a proposta de emenda constitucional e também o ato
das  disposições  transitórias.  Com  isso  creio  que  essa  proposta  de  emenda  à
Constituição, ganhando aqui dentro, é claro, velocidade e a compreensão dos seus
pares, essa prerrogativa, que é uma prerrogativa do Parlamento... Por que não dizer
também,  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  que  se  pode  achar  que  é  um  valor
expressivo, mas não é, pois não chega a 0,5% do orçamento total do Estado.

Acho também que essa negociação deve ser levada ao Estado tendo em vista a
aplicação dos limites constitucionais,  sobretudo no que se refere ao segmento da
saúde e da educação. Por quê? Com esse número fixado, será adotada uma prática
que é peculiar à gestão pública, que é o planejamento. Então, o próprio deputado vai
ter condições de, quando em visita às cidades, negociar e receber as demandas em
seus gabinetes; fixar, dentro de um nível de planejamento “x”, aquilo que acudiu e
que, realmente, tem condições de dizer que será realizado. Isso é uma necessidade
premente, porque a gama de serviços é muito grande.
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Então,  quero  agradecer  e dizer  que,  a  partir  de agora,  começa a tramitar  essa
proposição.  Ficamos  aguardando,  porque  era  uma  proposta  de  iniciativa  de  um
colega nosso, no ano passado. Como não houve esse protocolo, acabamos por fazê-
lo  hoje com o conjunto da maioria  dos partidos,  que assinaram como autores de
proposta à emenda constitucional. Muito obrigado.

O deputado Antônio Carlos Arantes* – Muito obrigado, deputado Wander Borges.
Conte conosco, pois somos favoráveis a essa emenda constitucional. Concedo aparte
ao deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) – Obrigado, deputado Antônio Carlos
Arantes.  Primeiramente,  quero  cumprimentar  V.  Exa.  pela  sensatez  de  cobrar  a
presença de autoridades importantes em um evento como a Expozebu, em Uberaba.
Conheço demais Uberaba, tive quase 2 mil votos lá. Sei da expressão que a cidade
tem e, obviamente, da atividade econômica desenvolvida. Realmente o País inteiro,
deputado Hely Tarqüínio, volta os olhos para aquela cidade durante a feira. V. Exa.
citou autoridades do Brasil – governador do Estado e presidente da República –, que
deveriam comparecer e incentivar a produção que é de altíssima qualidade genética,
inclusive.

Deputado Antônio Carlos Arantes, um deputado que me antecedeu na tribuna desta
Casa, usou a seguinte expressão: “O Pimentel não inventou a pólvora”: mas eu posso
afirmar  que  o  Pimentel  está  conseguindo  explodir  o  Estado.  Recebi  informação,
através  do  WhatsApp,  de  um  sargento  que  está  no  22º  Batalhão  há  20  anos.
Presenciei  a  criação  do  22º  Batalhão,  em  1993.  O  sargento  está  há  20  anos
trabalhando lá,  mas nunca viu o sucateamento da frota como hoje. Ninguém está
dizendo, líder do governo, deputado Durval Ângelo, que as coisas acontecem da noite
para o dia. Da mesma forma que tenho coragem de cobrar do atual governo na atual
legislatura, sempre tive independência – V. Exa. sabe disso – para cobrar do governo
anterior. Caso queira, vou tirar cópias de documentos e passar para as mãos de V.
Exa. para mostrar que não só visitei as unidades, como oficiei e cobrei do governo
anterior.  A verdade não vai  trazer aqui  algo excepcional.  Qual é a verdade atual?
Faltam equipamentos, faltam viaturas, falta combustível, sim. Em quatro meses de
governo – independentemente de qual seja o governo – isso tem que haver. Sabe por
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que,  deputado  Hely  Tarqüínio?  Isso  é  custeio  da  máquina  pública.
Independentemente de ser o governo A, B ou C, como vamos imaginar que não vai
haver custeio da máquina pública?

Quero deixar claro ao deputado Durval Ângelo, líder do governo, que sempre tive
independência, diferentemente de outros deputados que passaram por aqui, que não
conseguem assumir uma posição de acordo com a consciência, com o que entendem
que  está  realmente  errado,  não  têm  condição  de  realmente  fazer  isso.  Ontem
aprovamos  seis  requerimentos  para  visitar  unidades  prisionais,  que  estão  em
situação difícil e merecem ser visitadas. Faremos essas visitas.

Temos governo. Não se trata de toda hora vir à tribuna e falar do 3º turno. É 3º
turno. É gestão. É governar. É bom que quem ganha a eleição, se senta na cadeira
do  governador  e  nomeia  seu  estafe,  seu  secretariado  diga:  “Nomeei  e  quero
resultado”.  Passaram-se  quatro  meses,  mas  vamos  cobrar  de  quem?  Deputado
Durval Ângelo, vamos cobrar do governo anterior a falta de gasolina e a falta de cloro
para os bombeiros? Vamos cobrar de quem? Não pode ser do governador anterior,
porque ele não está governando.

Em relação ao orçamento,  quem impôs aqui  uma obstrução sistemática  de três
meses? PT e PMDB. Portanto, não cabe essa reclamação. Já se passaram quatro
meses.  Em quatro meses, já dá para o governo sentar na cadeira e ver  o que é
prioridade. Temos de cobrar do atual governo. Tenho tranquilidade de dizer ao meu
colega deputado Durval Ângelo que, independentemente da cor partidária, se precisa
cobrar, vou continuar, com a mesma independência e retidão com que me conduzo
na vida pública.

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  –  Muito  obrigado,  deputado  Sargento
Rodrigues.

Agora, falando do panelaço de ontem, há deputado que vem aqui e fala que é a
elite  que  está  cobrando,  que são as  pessoas  que perderam a  eleição que estão
cobrando. Para quem conhece Belo Horizonte, é só ver as imagens da Rede Globo.
Qual edifício de Belo Horizonte foi mostrado, deputado Carlos Pimenta? Não sei se
você  viu  esse  detalhe,  mas  a  Globo  mostrou  o  Edifício  JK.  Ali  vivem
aproximadamente mil famílias, e os apartamentos têm menos de 20m2. São pessoas
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humildes, que fizeram uma grande manifestação. É só olhar as imagens, e não só as
da Rede Globo, que mostram claramente que essa indisposição com a presidenta e
com a política deste país hoje com o PT não é simplesmente de quem votou no Aécio,
é da maioria dos brasileiros.

É minha preocupação também a manifestação que tem ocorrido aqui na Assembleia
nas  audiências  públicas.  Ontem  fizemos  uma  para  discutir  o  regime  especial
tributário. Ninguém do governo apareceu. Anteontem fizemos uma para discutir a MG-
050,  e  ninguém  do  governo  apareceu.  São  gestos  que  mostram  que  não  há
preocupação. Nessa do regime especial tributário, havia um empresário de São Paulo
representando uma grande empresa finlandesa que está há quatro meses sem ter
retorno por telefone, por e-mail. Ele não sabe mais o que falar aos finlandeses. Acho
que não vai mais ser implantada essa empresa em Minas Gerais, porque o Estado
não tem mais interesse.

A MG-050 está numa situação de falta de informação. Os avanços da rodovia foram
muito grandes, os recursos aprovados são grandes. A empresa que está lá hoje é
melhor do que a que estava no passado. De dois anos para cá, a empresa teve
muitos  investimentos  com essa nova empresa,  mas cidades  como Passos,  como
Piumhi, onde falta muita coisa, ainda não conseguiram os avanços que precisam.

Deputado Cássio Soares,  passarei  a palavra a V. Exa.  no finalzinho,  porque só
tenho mais um assunto.

Para encerrar,  queria falar  da terceirização, a que sou favorável no começo,  no
meio e no fim. Inibir a terceirização é inibir  o empreendedorismo. Toda grande ou
média empresa um dia nasceu pequena, e foi por meio das parcerias, foi por meio do
serviço terceirizado que elas cresceram. Não sou favorável à precarização, a não
recolher os encargos sociais. Tem de haver fiscalização séria, tem de haver justiça;
mas inibir a terceirização é inibir o empreendedorismo no Brasil.

O deputado Cássio Soares (em aparte)* – Muito obrigado, deputado Antônio Carlos
Arantes. Queria, na verdade, cumprimentá-lo pela realização da audiência na última
segunda-feira, em São Sebastião do Paraíso, para tratar desse tema que realmente é
espinhoso na questão dos transportes em Minas Gerais. A MG-050 realmente precisa
de vários aprimoramentos. Quero destacar que estive ontem com Murilo Valadares,
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secretário de Transportes e Obras Públicas, exatamente para tratar das falhas e das
inconsistências que a concessionária Nascentes das Gerais tem imposto à Rodovia
MG-050. Destaco, deputado Sargento Rodrigues, que Passos é a segunda cidade de
maior  população  de  toda  a  extensão  da  MG-050.  Durante  esses  oito  anos  de
concessão, Passos não foi contemplada com nenhuma obra de melhoria por parte da
concessionária Nascentes das Gerais.

Destaquei  essa minha indignação ao secretário  Murilo  Valadares.  Agradeço sua
intervenção na audiência  pública  de  segunda-feira,  mas queremos  soluções.  Não
adiantam mais, presidente, muitas conversas. Queremos agora as soluções ou que
sejam impostos à concessionária os rigores da lei do contrato, que sejam impostas as
punições devidas à concessionária. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Antônio Carlos Arantes* – Só um segundinho. Para encerrar o assunto
da MG-050, cobramos a reforma da curva de Itaguaba, onde faleceram 15 pessoas
há 15 dias,  e da  curva próxima ao pedágio de  Piumhi,  onde têm falecido muitas
pessoas em acidentes. Garantiram o início das obras para o mês de junho. Ontem, eu
e o deputado Cássio nos reunimos com o deputado Deiró, presidente da Comissão
de Transporte, e acertamos uma nova audiência para tratar da MG-050 nesta Casa.
Esperamos  que o  governo  do  Pimentel  esteja  presente  para  mostrar  qual  o  seu
pensamento, o seu cronograma e a sua proposta. Muito obrigado a todos.

* – Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O deputado Antônio Carlos Arantes – Gostaria de pedir encerramento de plano, pois
não há quórum.

O deputado Durval Ângelo – Recomposição de quórum, Sr. Presidente.
O presidente – É regimental.  A presidência solicita  ao secretário  que proceda à

chamada dos deputados para recomposição de quórum.
O secretário (deputado Bosco) – (– Faz a chamada.)
O presidente – Responderam à chamada 11 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os
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deputados para a especial de amanhã, dia 7, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem  do  dia:  (–  A ordem  do  dia  anunciada  foi  publicada  na  edição  anterior.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 210/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos, o Projeto de Lei
nº 210/2015 “dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de pulseiras de identificação
em  crianças  até  12  anos  em  eventos  públicos  realizados  em  locais  abertos  no
Estado”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  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 pretende estabelecer a obrigatoriedade do fornecimento gratuito, pela

Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros Militar, de pulseiras de identificação nos
eventos públicos realizados em locais abertos aos quais possam comparecer, ainda
que potencialmente, mais de 150 pessoas. As pulseiras deverão ser utilizadas por
crianças  com  menos  de  12  anos  de  idade  e  serão  fornecidas  mediante  simples
solicitação dos pais ou responsáveis.

O projeto fixa as características materiais que a pulseira de identificação deve ter,
ressaltando que deverá ser empregada, em sua confecção, tecnologia que impeça
falsificação.  A  proposição  determina  ainda  que  a  pulseira  deverá  conter  as
informações essenciais para a identificação das crianças, cuja delimitação deverá ser
objeto  de  regulamento.  O  objetivo  é  ajudar  a  prevenir  ou  solucionar  eventuais
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desaparecimentos  que  possam  ocorrer  nesses  eventos.  Além  disso,  o  projeto
estabelece prazo para que os órgãos de segurança estadual se ajustem aos seus
comandos  e  dispõe  que  a  fiscalização  do  seu  cumprimento  caberá  aos  órgãos
competentes.

É certo que a aquisição (ou a produção) dessas pulseiras tem um custo financeiro,
com o qual o Estado deverá arcar. Assim, a proposição criará novas despesas para o
erário  estadual,  interferindo  na  execução  orçamentária  do  Poder  Executivo,  sem,
mencionar a estimativa do seu impacto financeiro nem indicar qual será a fonte de
custeio para a despesa majorada. Frise-se que o art. 161, II, da Constituição Estadual
veda expressamente “a realização de despesa ou assunção de obrigação direta que
excedam os créditos orçamentários ou adicionais”.

No mesmo sentido, a Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, denominada Lei
de Responsabilidade Fiscal, exige, em seu art. 16, que qualquer ato que acarrete
aumento  de  despesa  estatal  seja  acompanhado  tanto  de  estimativa  do  impacto
orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  deve  entrar  em  vigor  e  nos  dois
exercícios subsequentes quanto de declaração do ordenador de despesa de que o
aumento  pretendido  tem  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei
Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental
e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a proposição em análise desobedece a
tais comandos.

Por outro lado, é de ressaltar que a identificação de crianças abaixo de 12 anos que
compareçam a eventos públicos com grande concentração de pessoas no Estado,
como medida para evitar  desaparecimentos, pode e deve ser implementada pelos
próprios  pais  ou responsáveis.  Isso porque cabe aos pais,  no exercício do poder
familiar previsto no art. 1.630 do Código Civil, o dever de manter seus filhos sob sua
guarda e em sua companhia. No desempenho desse dever, os próprios pais podem
confeccionar instrumentos de identificação de seus filhos, tais como crachás, cartões
ou  mesmo pulseiras,  nos  moldes  dispostos  na  proposição,  para  prevenir  ou,  no
mínimo, auxiliar o seu encontro em caso de eventual desaparecimento, o que pode
ocorrer  não  só  em  eventos  públicos  com  grande  aglomeração  de  pessoas,  mas
também em outras situações da vida cotidiana.
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Conclusão
Fortes  nessas  razões,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 210/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – João Alberto – Antônio Jorge

– Bonifácio Mourão – Cristiano Silveira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 212/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “proíbe  o
fornecedor de impedir ou dificultar a escolha pelo consumidor, no âmbito do Estado,
do posto de assistência técnica autorizada a que deve recorrer em caso de vícios
ocorridos no produto, durante o período de garantia”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

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 proíbe o fornecedor de impedir ou dificultar a escolha pelo

consumidor, no âmbito do Estado, do posto de assistência técnica autorizada a que
deve recorrer em caso de vícios ocorridos no produto, durante o período de garantia.
Além disso, estabelece que o consumidor deverá ser informado sobre o posto de
assistência técnica autorizada mais próximo a sua residência.

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 3.791/2013:

“Com  efeito,  o  art.  24,  inciso  VIII,  da  Constituição  da  República  estabelece  a
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competência concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal para dispor
sobre proteção por dano ao consumidor.  Dessa forma, cabe à União a edição de
normas gerais sobre a matéria e aos estados a competência legislativa suplementar.

A União, no uso de sua competência constitucional, editou a Lei Federal nº 8.078,
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, que contém as normas gerais sobre a
matéria.  O código,  ao  dispor  sobre  a responsabilidade por  vício do  produto  e do
serviço,  dispõe,  em  seu  art.  18,  que  “os  fornecedores  de  produtos  de  consumo
duráveis  ou não duráveis  respondem solidariamente pelos  vícios  de qualidade ou
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam
ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com
as  indicações  constantes  no  recipiente,  da  embalagem,  rotulagem  ou  mensagem
publicitária,  respeitadas  as  variações  decorrentes  de  sua  natureza,  podendo  o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

Não sendo o vício corrigido no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir,
alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições
de uso;

II  –  a  restituição  imediata  da  quantia  paga,  monetariamente  atualizada,  sem
prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.
Caso o vício de qualidade não seja corrigido, a reexecução dos serviços poderá ser

confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.
Estabelece, no art. 21, que, no fornecimento de serviços que tenham por objetivo a

reparação de qualquer produto, se considera implícita a obrigação do fornecedor de
empregar  componentes  de  reposição  originais  adequados  e  novos,  ou  que
mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos,
autorização em contrário do consumidor.

O código prevê também 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 à segurança dos consumidores (art. 31).
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Prevê, ainda, no art. 50, parágrafo único, que a garantia contratual é complementar
à  legal  e  será  conferida  mediante  termo  escrito,  que  deverá  ser  “padronizado  e
esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a
forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercida e os ônus a cargo do consumidor,
devendo  ser-lhe  entregue,  devidamente  preenchido  pelo  fornecedor,  no  ato  do
fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto
em linguagem didática, com ilustrações”.

Ademais, o seu art. 74 prevê pena de detenção de um a seis meses ou multa a
quem  deixar  de  entregar  ao  consumidor  o  termo  de  garantia  adequadamente
preenchido e com especificação clara de seu conteúdo.

É importante esclarecer que existem dois tipos de assistência técnica: assistência
técnica autorizada e assistência técnica especializada.

A  assistência  técnica  autorizada  é  prestada  pelo  estabelecimento  comercial
autorizado pelo fabricante para manutenção do produto ainda no prazo de garantia.
Os endereços e telefones para atendimento devem constar no termo de garantia do
produto ou manual do usuário.

Já  a  assistência  técnica  especializada  pode  ser  realizada  por  estabelecimento
comercial  que presta serviços de manutenção,  de forma onerosa, a determinados
produtos, sem vínculo com o fabricante.

Como se vê, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor estabelece regras
sobre  a  garantia  do  produto.  Todavia,  não  há  regras  que  determinem  a
obrigatoriedade de informações sobre os locais prestadores de serviço de assistência
técnica  para  os  produtos  comercializados,  sejam  eles  duráveis  ou  não  duráveis.
Vislumbramos, assim, uma importante lacuna na legislação vigente no que se refere a
informações sobre assistência técnica. Consideramos que tal informação se reveste
de grande utilidade, principalmente na compra de produtos duráveis.

Se não há, no referido código, previsão a respeito de informações sobre os locais
prestadores de serviço de assistência técnica para os produtos comercializados, não
há, também, disposição sobre a área de abrangência da assistência técnica; todavia,
o citado art. 18 prevê que o fornecedor tem o prazo máximo de 30 dias para corrigir
os vícios de qualidade ou quantidade dos produtos.
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Em  decorrência  dessa responsabilidade,  tem  também  o  fornecedor  o  direito  de
estabelecer  sua  rede  de  assistência  autorizada  ou  credenciada.  Não  poderá,
portanto, lei estadual prever a proibição de que o fornecedor exija que o consumidor
busque assistência técnica dentro de sua rede credenciada ou autorizada.

Por outro lado, a divisão da prestação de assistência técnica por área de atuação
fere os princípios  da hipossuficiência do consumidor  no mercado de consumo, da
ação governamental com o fim de proteger efetivamente o consumidor e do incentivo
à  criação  pelos  fornecedores  de  meios  eficientes  de  controle  de  qualidade  e
segurança de produtos e serviços (art. 4º, I, II e V, do CDC).

Entendemos,  assim,  caber  ao  Estado,  no  uso  de  sua  competência  legiferante
suplementar, a instituição da proibição de se limitarem o atendimento e a assistência
técnica a regiões de atuação no âmbito do Estado. A proposta em análise busca
assegurar  amplo  atendimento  e  assistência  técnica  ao  consumidor,  para  que  os
princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor sejam atendidos.

Vale  mencionar  que,  no  âmbito  federal,  tramita  o  Projeto  de  Lei  Federal  nº
536/2009, já aprovado e que se encontra em revisão na Câmara do Deputados, sob o
nº 2010/2011, que “altera a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de
Defesa  do  Consumidor,  para  obrigar  a  disponibilização  de  meios  eficazes  para
viabilizar o reparo em garantia do produto”.

Tal  proposição  evidencia  que,  de  fato,  há  uma  lacuna  da  legislação  quanto  à
assistência técnica.

E,  no  mesmo viés  do  projeto  de  lei  federal,  a  proposição  ora  analisada  busca
atender ao princípio da defesa do consumidor ao proibir  a atuação da assistência
técnica por regiões, garantindo ao consumidor buscar aquela que preferir, desde que
esteja dentro da rede autorizada no âmbito do Estado.

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 212/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente – João Alberto,  relator – Antônio Jorge – Bonifácio
Mourão – Cristiano Silveira – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 217/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,  fruto  do
desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.678/2012,  concede  ao  servidor  público
estadual o direito a folga remunerada para fins de realização de exames oncológicos

preventivos, na forma que menciona.
Publicada no  Diário  do Legislativo, em 6/3/2015,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública.  Cabe  a  esta

comissão emitir  parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame estabelece que o servidor público do Estado ou quem assim

estiver atuando no exercício de função pública de âmbito estadual, seja a que título

for, poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo de sua remuneração, nos
dias em que estiver comprovadamente realizando exames preventivos de câncer do
colo do útero, da mama ou da próstata.

Tais faltas devem limitar-se a três em cada período de 12 meses.
Não obstante seja louvável o propósito que move o autor do projeto, cumpre dizer

que este esbarra em óbice de natureza insanável.  Com efeito,  questão relativa a

direitos e deveres dos servidores públicos configura matéria reservada à iniciativa do
chefe do Poder Executivo, a teor do disposto no art. 66, III, “c”, da Constituição do
Estado, cujos termos seguem transcritos:

“Art.  66  –  São  matérias  de  iniciativa  privativa,  além  de  outras  previstas  nesta
Constituição:

I – (…)

III – do Governador do Estado:
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a) (…)
c) o regime de previdência dos militares, o regime de previdência e o regime jurídico

único  dos  servidores  públicos  da  administração  direta,  autárquica  e  fundacional,
incluído o provimento de cargo e a estabilidade;”.

O  dispositivo  transcrito  tem  conteúdo  análogo  ao  do  art.  61,  §  1º,  II,  “c”,  da

Constituição da República. Nem poderia ser diferente, porquanto nesse ponto a Lei
Maior institui norma de preordenação, vale dizer, norma de acatamento compulsório
por parte dos estados federados.

Com efeito,  a regra instituidora da reserva de iniciativa apresenta-se como uma
projeção específica do princípio da separação dos Poderes, pedra de toque de nosso
sistema  jurídico-constitucional.  Daí,  a  impossibilidade  de  o  constituinte  estadual

discrepar do regramento instituído pelo constituinte federal acerca da matéria.
A propósito, são inúmeros os julgados do Supremo Tribunal Federal em sede de

ação  direta  de  inconstitucionalidade  em  que  são  invalidadas  leis  de  iniciativa

parlamentar  instituindo  direitos  ou  deveres  de  servidores  públicos.  Confira-se  a
propósito a ADI nº 2.420/ES, de cuja ementa reproduzimos a seguinte passagem:

“Ementa:  Ação direta  de  inconstitucionalidade.  Lei  Complementar  nº  191/00,  do

Estado  do  Espírito  Santo.  O  art.  61,  §  1º,  “c”,  da  Constituição  Federal  prevê  a
iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis que disponham sobre
servidores  públicos,  regime  jurídico,  provimento  de  cargos,  estabilidade  e

aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o entendimento de que as regras básicas do
processo legislativo da União são de observância obrigatória pelos Estados, 'por sua
implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes'.

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Serpente. DJ 26.2.99”.
Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 217/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – João Alberto – Antônio

Jorge – Bonifácio Mourão – Isauro Calais.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 243/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  que  encaminhe  ao  secretário  de
Estado de Turismo e Esporte pedido de informações sobre os locais em que serão
realizadas, no Estado, as Olimpíadas de 2016, quais modalidades de esportes e os
países que já confirmaram suas preparações nos municípios mineiros.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  13/3/2015,  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 ao secretário de Estado de Turismo e Esporte

informações  sobre  os  locais  em  que  serão  realizadas,  no  Estado,  as  Olimpíadas
2016,  quais  modalidades  de  esportes  e  os  países  que  já  confirmaram  suas
preparações nos municípios mineiros. A proposição foi apresentada pela Comissão
de Esportes, Lazer e Juventude em 3/3/2015. Cumpre ainda ressaltar que o pedido
de informações a secretário de estado integra o rol das competências fiscalizatórias
desta Casa Legislativa, conforme disposto no art. 54, § 2º, da Constituição Estadual.

As informações requeridas pela referida comissão já se encontram disponibilizadas
nos sites dos organizadores do evento e do Ministério dos Esportes, além de serem
amplamente divulgadas em diversos meios de comunicação.

Quanto  às  competições  esportivas  que  ocorrerão  no  Estado  durante  os  Jogos
Olímpicos, haverá apenas jogos de futebol em Belo Horizonte, já que esta será a
única modalidade que terá jogos fora do Município do Rio de Janeiro. Além destes,
mais quatro municípios receberão partidas de futebol pelos jogos olímpicos – Brasília,
Manaus, Salvador e São Paulo. As partidas a serem realizadas em cada município
serão definidas pela Fifa.

Em Minas Gerais, centros de treinamento de nove municípios foram selecionados
pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 para receberem delegações
esportivas: Belo Horizonte e Uberlândia, cada qual com quatro instalações esportivas
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aprovadas; Juiz de Fora,  com duas;  Barbacena,  Governador  Valadares, Poços de
Caldas, São Sebastião do Paraíso, Varginha e Viçosa, cada qual com uma instalação
esportiva.

No  total,  essas  instalações  oferecem  estrutura  para  treinamento  das  seguintes
modalidades esportivas: atletismo, basquete, basquete em cadeira de rodas, esgrima,
futebol, futebol de 5, ginástica artística, ginástica em trampolim,  handball,  hipismo,
judô,  levantamento  de peso,  natação,  rúgbi  em cadeira de  rodas,  tênis,  tênis  em
cadeira de rodas, vôlei e vôlei de praia.

O  processo  para  seleção  dos  locais  de  treinamento  pré-jogos,  realizado  pelo
Comitê Organizador, durou 12 meses e teve por objetivo identificar instalações em
todo  o  País  que  atendessem  aos  requisitos  técnicos  e  recomendações  das
federações esportivas internacionais para que os comitês olímpicos e paraolímpicos
nacionais  possam  trazer  seus  atletas  para  o  Brasil  antes  dos  jogos,  visando  à
concentração e ao aperfeiçoamento do treinamento e à sua aclimatação às condições
locais.  Definidos  esses  locais,  os  comitês  olímpicos  de  cada  país  e  os
administradores das instalações devem negociar diretamente os termos de utilização
de seus equipamentos pelas delegações estrangeiras.

Até  o  momento,  delegações  de  três  países  confirmaram  o  uso  de  instalações
situadas em Minas Gerais  para o treinamento de seus atletas.  As  delegações de
atletismo e natação da Grã-Bretanha utilizarão as instalações de Belo Horizonte, a da
Irlanda treinará em Uberlândia, ao passo que a delegação de atletismo do Canadá
treinará em Juiz de Fora.

Considerando que as informações solicitadas pela Comissão de Esportes, Lazer e
Juventude  já  se  encontram  amplamente  divulgadas,  não  nos  parece  oportuno  o
encaminhamento  de pedido  de  informação ao secretário  de  Estado de Turismo e
Esporte. Desse modo, posicionamo-nos contrariamente à aprovação do requerimento
em análise.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento nº 243/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de maio de 2015.
Hely Tarqüínio, presidente e relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 507/2015
Mesa da Assembleia

Relatório
A Comissão de Defesa do Consumidor  e  do  Contribuinte,  por  essa proposição,

requer ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao presidente da
Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig – pedido de informações sobre o
lucro  líquido obtido  por  essa empresa nos anos  de 2011,  2012,  2013,  2014,  nos
termos do art.7º, inciso II, da Lei nº 8.987, de 1995.

Publicado no Diário do Legislativo de 25/4/2015, o requerimento vem para o parecer
deste órgão colegiado, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  requerimento  nº  507/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte, visa a obter informações sobre o lucro líquido da Cemig nos últimos
quatro anos.

Segundo informações do site institucional, a Cemig é a maior empresa integrada do
setor  de  energia  elétrica  do  Brasil.  Companhia  de  capital  aberto  controlada  pelo
governo do Estado, possui 114 mil acionistas em 44 países e participa em outras
empresas, consórcios e fundos de participação. Tem ações negociadas nas Bolsas de
Valores  de  São  Paulo,  Nova  York  e  Madri.  Opera  70  usinas,  com  capacidade
instalada de 7.295 MW. Em Minas Gerais, responde por 96% da área de concessão,
com mais de 7,5 milhões de consumidores, em 774 municípios. Valoriza a atuação
sustentável e a competência técnica.

Tendo em vista o impacto social de sua atuação em um setor estratégico e o fato de
gerenciar  concessões  para  exploração  de  geração,  transmissão  e  distribuição  de
energia elétrica, precisa atuar com transparência e se submeter à função fiscalizadora
do Poder Legislativo, partir do qual toda a sociedade pode acompanhar sua situação.

A iniciativa encontra amparo legal. Os arts. 54 e 62, XXXI, da Constituição Estadual
relaciona pedido  de  informações do Poder  Legislativo  para  autoridades  estaduais
entre as ações de controle externo sobre as atividades da administração pública. O §
3º do art. 54 da Constituição do Estado assegura à Assembleia Legislativa o poder de
encaminhar, por intermédio da Mesa, pedido de informação a dirigente de entidade da
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administração indireta, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a
prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a
responsabilização. Além disso, o art. 100, IX, do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa  de  Minas  Gerais  assegura  a  competência  das  suas  comissões  para
encaminhar pedidos de informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Requerimento nº 507/2015.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de maio de 2015.
Hely Tarqüínio, presidente e relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE MAIO DE 2015

ATA
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 7/5/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata – 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.351 a
1.401/2015 – Requerimentos nºs 662 a 677/2015 – Requerimentos Ordinários nºs
1.176 a 1.207/2015 – Proposições Não Recebidas: Requerimento  da Comissão de
Segurança Pública – Comunicações: Comunicações das Comissões da Pessoa com
Deficiência, de Saúde, de Transporte, do Trabalho e de Educação e dos deputados
Rogério  Correia  (4)  e  Celinho  do  Sinttrocel  –  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos
deputados Leandro Genaro e Gustavo Valadares e da deputada Cristina Corrêa –
Questão de Ordem – Discursos dos deputados João Vítor Xavier e Ulysses Gomes –
Registro de Presença – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições –
Palavras  do  Presidente  (2)  –  Comunicação  da  Presidência  –  Leitura  de
Comunicações – Despacho de Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 1.157 a
1.175 e 1.177 a 1.207/2015; deferimento – Encerramento – Ordem do dia.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Agostinho

Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge –
Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cássio Soares –
Celinho do Sinttrocel  –  Celise  Laviola  –  Cristina  Corrêa  –  Dalmo Ribeiro  Silva  –
Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Elismar Prado
– Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa – Geisa Teixeira –
Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Valadares – Inácio Franco
– Ione Pinheiro – Iran Barbosa – João Leite – João Vítor Xavier – Leandro Genaro –
Léo Portela – Marília Campos – Missionário Marcio Santiago – Noraldino Júnior –
Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Roberto Andrade – Rogério Correia –
Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Vanderlei Miranda – Wander Borges.
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Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h8min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
–  O deputado Dirceu Ribeiro,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

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

O presidente – Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 1.351/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 501/2011)

Dispõe sobre a inclusão de disciplina na grade curricular  do ensino médio e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica incluído na grade curricular do ensino médio conteúdo referente à

literatura mineira.
Art. 2º – A série em que a matéria será incluída será definida pelo órgão competente

da Secretaria de Estado de Educação.
Art.  3º  –  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  serão  cobertas  por

recursos orçamentários próprios, suplementados, se necessário.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Vivemos em Minas Gerais um desafio. Em alguns lugares, ocorre um
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verdadeiro renascimento literário, e em outros nada se fala sobre isso.
No setor educacional, há livros didáticos excelentes; todavia, no estudo da literatura

do século XX, entra ano, sai ano, mantém-se o estudo em cima de nomes há muito
consagrados,  e  existem  lacunas  imperdoáveis.  Sempre  encontramos  Carlos
Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Murilo Mendes e poucos mais, mas onde
estão  Murilo  Rubião,  Fernando  Sabino,  Emílio  Moura,  Vivaldi  Moreira,  Djalma
Andrade, Adélia Prado, Roberto Drumond e tantos outros de valor incontestável?

Além disso, o contato dos estudantes com importantes obras é feito apenas com a
utilização  de  trechos  escolhidos  e  resumos,  que  nem  sempre  dão  uma  visão
necessária do conjunto em relação ao panorama literário. Há que ressaltar também o
quase  geral  desconhecimento  das  principais  entidades  literárias  mineiras  e  do
trabalho que desenvolvem.

O que se pretende com esta proposta é aumentar a intimidade do mineiro com a
literatura  de  sua  região,  com  a  alma  mineira,  tão  ampla  e  eclética  em  suas
manifestações e que em si condensa, com brilho, a alma do mundo inteiro.

Por isso, esperamos o apoio dos nobres colegas para a aprovação da proposta que
apresentamos.

–  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 1.352/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 498/2011)

Dispõe  sobre  o  registro  de  crianças  e  adolescentes  em  condições  de  serem
adotados e de pessoas interessadas na adoção.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O poder público manterá registro informatizado de crianças e adolescentes

em condições de serem adotados e de pessoas interessadas na adoção.
Parágrafo  único  –  Será  facultado  ao  Juizado  da  Infância  e  da  Adolescência  o

acesso ao registro de que trata este artigo.
Art. 2º – O poder público, por meio dos órgãos competentes, promoverá campanhas

e cursos objetivando derrubar preconceitos e mitos contrários à prática da adoção de
crianças com idade acima de seis meses e de adolescentes.
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Art. 3º – O poder público promoverá, previamente ao início do processo de adoção,
a preservação dos vínculos da criança e do adolescente com a família de origem.

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

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O abrigo de crianças e adolescentes em instituições de amparo é um

recurso  usado  nos  nossos  dias,  mas  encontra-se  totalmente  ultrapassado  e
decadente.  Apesar  de  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  assegurar  seus
direitos, definindo o Estado, a sociedade e a família como responsáveis por esses
direitos, o número de crianças internadas em instituições, no abandono, é bastante
grande. Dentro dos internatos, o que se conhece é a falta de técnicos habilitados que
possam, no mínimo, dar um pouco de dignidade aos internos ou até mesmo promover
tentativas para a sua volta à família de origem.

Por outro lado, existe um grande entrave burocrático para uma possível adoção
dessas crianças. O Poder Judiciário e as instituições não se afinam ou não têm o
interesse suficiente para agilizar e desemperrar o andamento dessas questões.

Um objetivo secundário mas implícito  da proposição é acabar  com preconceitos
injustificados e arraigados na população em geral, quanto às crianças e adolescentes
abandonados por suas famílias e internados em instituições privadas ou públicas.

Entretanto, ressaltamos que o objetivo primordial que se pretende atingir  com a
norma  proposta  é  diminuir  ou  até  mesmo  acabar  com  os  entraves  burocráticos
existentes  e  facilitar  a  realização  do  sonho  maior  de  inúmeras  crianças  e
adolescentes, ou seja, o encontro de uma família substituta. Ainda se pretende, com a
aprovação deste projeto, amenizar a situação de abandono vivida pelos internos nas
instituições, nos internatos e nos abrigos com a presença dos membros do Centro de
Apoio à Adoção nesses locais, para orientar no sentido de se humanizarem as ações
e os procedimentos dirigidos aos internos.

Gostaríamos  de  lembrar  aos  nossos  nobres  pares  que  existem  centenas  de
pessoas  querendo  adotar  uma  criança  e  milhares  de  crianças  esquecidas  nas
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instituições,  desejando  uma  família  substituta.  Se  pudermos  contribuir  para  o
encontro  desses  segmentos  da  população,  estaremos  também  contribuindo  para
desmistificar  a  associação  errônea  que  se  faz  entre  adoção  e  fracasso.  Existem
dificuldades,  sim,  mas  não  muito  maiores  que  aquelas  percebidas  nas  famílias
biológicas;  e  achamos  que  as  dificuldades  não  representam  quase  nada  quando
comparadas à solidão, ao sofrimento e ao desamparo de uma criança abandonada.
Por tudo isso, peço aos meus nobres colegas que reflitam e votem pela aprovação
desta matéria.

– 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 1.353/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 490/2011)

Institui  o  Programa Jovem  Universitário  –  Educação  com Trabalho  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica instituído, no âmbito do Estado, o Programa Jovem Universitário –

Educação com Trabalho.
Art.  2º  –  O programa consiste  em  oferecer  oportunidade  de  acesso  ao  ensino

superior  e estágio  na  área cursada,  nos  termos da legislação  federal  aplicável  à
espécie,  aos  egressos  do  ensino  médio,  aprovados  em  processo  seletivo  para
ingresso  em  instituição  de  ensino  superior,  em  empresas  públicas  ou  privadas,
mediante contraprestação.

Parágrafo único – As empresas que aderirem ao programa e oferecerem vagas de
estágio  se  comprometerão  a  financiar  os  estudos  em  nível  superior  de  seus
estagiários.

Art. 3° – São beneficiários do programa os jovens na faixa etária de dezessete a
trinta e cinco anos que tenham concluído o ensino médio com a melhor média de
aprovação, obtida pela ponderação das médias dos três anos de estudo secundário.

Art. 4° – O programa tem como finalidade:
I – oferecer possibilidade de acesso ao ensino superior a uma parcela de jovens do

Estado que estariam excluídos desse nível de aprendizado;
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II  –  incentivar  a participação da iniciativa privada na qualificação do profissional
para o ingresso no mercado de trabalho, de forma a melhorar as condições para o
desenvolvimento do Estado;

III – estimular o melhor desempenho do aluno do ensino médio público mediante o
incentivo a melhores colocações;

IV – constituir-se em instrumento de motivação do jovem e de combate às práticas
da violência.

Art. 5º – Fica o governo do Estado autorizado a firmar convênios com empresas e
demais instituições interessadas em participar do programa na qualidade de parceiro.

Art.  6º  –  A relação  das  instituições  de  ensino  superior  privadas,  fundações  ou
autarquias  públicas  participantes  do  programa  será  organizada  mediante  seleção
pública.

Art.  7º  –  A inscrição  no  programa se  dará  mediante  apresentação  do  histórico
escolar e do comprovante de aprovação em processo seletivo para o ingresso em
instituição conveniada para o programa.

Art. 8º – O Poder Executivo definirá o órgão competente para acompanhamento e
fiscalização do programa.

Art. 9º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
a contar da data de sua publicação.

Art.  10 – As despesas decorrentes da  execução desta lei  correrão à conta  das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O  objetivo  do  projeto  é  oferecer  aos  jovens  desprivilegiados

economicamente e com bom histórico escolar perspectivas para a continuidade dos
estudos e a adequada qualificação profissional.  O programa Jovem Universitário –
Educação com Trabalho, visa atender aos jovens entre 17 e 35 anos que estejam
cursando ou pretendam cursar universidades privadas, fundações ou autarquias no
Estado  e  que,  por  estarem  desempregados  ou  subempregados,  carecem  de
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condições financeiras  para  custear  sua graduação,  terminando por  ver  frustado o
sonho de cursar uma faculdade, progredir e obter sucesso na vida.

A iniciativa vem ao encontro da necessidade de formulação de políticas públicas
voltadas  para  a  juventude.  Embora  o  programa  em  tese  pretenda,  diretamente,
proporcionar  a  continuidade  da  educação  profissional  ao  jovem  carente,  há  que
mencionar  os  efeitos  indiretos  do  programa,  qual  seja  o  combate  às  práticas  de
violência. A experiência profissional é fator imprescindível para uma boa colocação no
trabalho,  e,  lamentavelmente,  isso  está  cada  vez  mais  difícil  de  se  obter.  A
globalização  requer  aprimoramento  contínuo  por  meio  de  pesquisas  e  cursos
especializados aliados à experiência de trabalho.

Cabe ao poder público viabilizar condições para estimular as empresas, juntamente
com as universidades, a atender as necessidades desses jovens cidadãos, o que,
antes  de  ser  uma  ação  política  social,  deve  ser  visto  como  investimento  em
desenvolvimento,  na medida em que possibilita  a qualificação para o mercado de
trabalho,  sintonizando  o  estudo  do  jovem  com  a  realidade  deste  mercado  e
oferecendo-lhe  a  oportunidade  de,  enquanto  estuda,  ir  aperfeiçoando  sua  prática
profissional.

Por sua importância, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.354/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados, com sede no Município de Santa Bárbara.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados, com sede no Município de Santa Bárbara.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Tito Torres
Justificação:  A Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  é  uma
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entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  em  pleno  e  regular  funcionamento.  Desde
26/4/2002, vem cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne às
atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Os  membros  da  diretoria  da  entidade  são  pessoas  idôneas,  que  não  recebem
nenhuma remuneração pelo exercício específico de suas funções. A associação não
distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores,
sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas apuradas ao atendimento
beneficente e gratuito de suas finalidades.

Constituída com a finalidade de exercer suas atividades visando a aplicação da
metodologia  apaqueana  através  de  atendimentos  de  assistência  social,  de  forma
gratuita,  continuada  e  planejada,  para  implementação  dos  doze  elementos
fundamentais, objetivando: assistência à família, à educação, à saúde, ao bem-estar,
à profissionalização, à reintegração social, às pesquisas psicossociais e à recreação.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade  atende  plenamente  aos
requisitos legais, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.355/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 479/2011)

Dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição em processo seletivo para ingresso em
curso superior de entidade de ensino mantida pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica isento do pagamento de taxa de inscrição em processo seletivo para

ingresso  em  curso  superior  de  entidade  de  ensino  mantida  pelo  Estado  o  aluno
pertencente a família cuja renda  per capita não exceda 80% (oitenta por cento) do
salário mínimo.

Parágrafo único – A comprovação de renda a que se refere o  caput deste artigo
será feita nos termos de regulamento.

Art.  2º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor no ano fiscal seguinte ao de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Como é de todos sabido, vivemos uma crise econômica de grandes

proporções,  da qual  o desemprego é  a marca mais  visível  e perversa.  Um curso
superior  é  o  caminho  que  pode  levar  milhares  de  jovens  a  encontrar  uma
oportunidade única  de  ingresso no mercado de trabalho.  Muitas  vezes,  porém,  o
jovem é impedido até mesmo de tentar o ingresso nas universidades, por não ter
condições de arcar com o custo da inscrição nos processos seletivos, conhecidos
genericamente como exames vestibulares.

O que se pretende, com este projeto, ora submetido à arguta apreciação de nossos
pares, é justamente corrigir essa distorção, possibilitando ao aluno egresso de escola
pública de nível médio disputar, em igualdade de condições, as vagas existentes nas
universidades mantidas pelo Estado.

Contamos com a aprovação de nossos pares para a aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.356/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 466/2011)

Dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos estabelecimentos de ensino
superior nas situações que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os estabelecimentos de ensino superior ficam obrigados a devolver aos

alunos  que  desistam  do  curso  o  valor  integral  de  matrícula  já  pago,  no  ato  da
desistência.

Parágrafo único – A desistência pode ocorrer até o dia do início das aulas.
Art. 2º – O descumprimento desta lei ensejará a aplicação de multa, em favor do

consumidor, equivalente a cinco vezes o valor da matrícula, por infração.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
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Justificação: Atualmente, os estabelecimentos de ensino superior abrem inscrições
dos vestibulares muito cedo. Com isso o vestibulando aprovado, que pretende prestar
outros  vestibulares,  é obrigado a fazer  a matrícula,  desembolsando um valor  que
acaba por perder, se aprovado em outro estabelecimento que mais lhe agrade e onde
pretenda fazer seu curso.

Assim, a solução está em obrigar  o estabelecimento a devolver integralmente o
valor da matrícula já paga, no ato da desistência do aluno.

Sabemos que o vestibular tem um custo para o estabelecimento de ensino, mas,
como todo aluno paga uma taxa específica para isso, a devolução da matrícula não
trará  prejuízo  algum.  Algumas  faculdades  devolvem o  valor  de  80%,  outras  nada
reembolsam.

Peço o apoio aos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.357/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.008/2011)

Cria a Política de Saúde da Mulher Detenta.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica criada a Política de Saúde da Mulher Detenta.
Art. 2º – Serão beneficiadas por esta política as mulheres que cumprem pena ou

aguardam julgamento no sistema penitenciário do Estado.
Art. 3º – A política de que trata esta lei visa promover a atenção integral à saúde da

população prisional feminina.
Art. 4º – São objetivos desta política:
I – aumentar a cobertura, a concentração e a qualidade da assistência pré-natal;
II – melhorar a assistência ao parto e ao puerpério;
III  –  garantir  o  acesso  às  ações  de  planejamento  familiar  e  aos  métodos

anticoncepcionais reversíveis;
IV – diminuir os índices de mortalidade materna;
V – aumentar os índices de aleitamento materno;
VI – ampliar as ações de detecção precoce e controle do câncer do colo útero e da
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mama,  articulando-se  a  um  sistema  de  referência  para  o  tratamento  e  o
acompanhamento da mulher;

VII – estabelecer parcerias com outros setores para o controle das DST e de outras
patologias  prevalentes  no  grupo,  principalmente  nas  ações  dirigidas  às  gestantes
visando  a  prevenção  da  transmissão  vertical  do  HIV  e  da  sífilis  congênita  e
erradicação do tétano neonatal.

Art.  5º  –  A política  será  aplicada  nas  unidades  de  saúde  do  Estado,  ou  em
entidades conveniadas, ou em parceria com a municipalidade.

Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação:  A  criação  da  Política  de  Saúde  da  Mulher  Detenta  leva  em

consideração uma minoria de um sistema prisional  construído por homens e para
homens, enquanto as mulheres abrigadas enfrentam situações específicas e graves,
ainda  pouco  observadas  pelo  poder  público  e  praticamente  desconhecidas  pela
sociedade em geral.

De  outra  parte,  a  preocupação  é  cuidar  dos  problemas  ginecológicos,  da  alta
vulnerabilidade a contaminação por  doenças  sexualmente transmissíveis,  além de
minimizar a incidência de aids, proporcionalmente superior à da população feminina
em geral e à dos presídios masculinos, cujos indicativos nos levam a concluir tratar-
se de uma séria questão de saúde pública.  Abandonadas pela família  com maior
frequência que os homens presos, o programa pretende conceder às mulheres um
tratamento para as que sofrem com a separação dos filhos, muitas vezes deixados
em situação precária, desencadeando profunda carga de depressão.

Em relação às que atravessam o período de gravidez, a política em destaque prevê
o aumento da cobertura  e  da  qualidade  na  assistência  pré-natal,  tão  precária  no
sistema  atual,  e  a  melhoria  da  assistência  na  hora  do  parto  e  dos  estágios
posteriores.

A propósito, a política solidariza-se com as mulheres na ampliação de ações de
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detecção precoce e controle do câncer do colo de útero e de mama, articulando-se a
um sistema de referência para o tratamento e acompanhamento da mulher.

Convém lembrar que a iniciativa não perde de vista a falta de material de higiene na
maioria dos cadeiões e, por isso, objetiva o estabelecimento de parcerias com outros
segmentos  da  sociedade  para  controle  das  patologias  derivadas  do  ambiente
desumano e fétido a que se submetem as detentas, visando munir o sistema prisional
de produtos alternativos e eficientes de assepsia.

A criação da Política de Saúde da Mulher Detenta encontra respaldo nos resultados
obtidos nos últimos estudos verificados pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas
em  Aids  da  Universidade  de  São  Paulo,  que  estimaram  que  cerca  de  20%  da
população carcerária do País está infectada por alguma patologia de natureza grave
e aponta uma maior progressão entre as mulheres.

Para  se  evitar  o  recrudescimento  alarmante  de  semelhantes  números,  torna-se
imprescindível  um conjunto  de  ações  concatenadas  entre  os  diversos  setores  do
serviço de saúde pública, associado ao terceiro setor, seguramente importante aliado
na  erradicação  de  miserável  tormenta  que  se  abate  sobre  o  sistema  prisional
feminino.

Há de reconhecer que o trabalho deverá ser árduo; a tarefa multiplicadora; mas se
tem  a  convicção de  que  é  preciso  respeito  ao  humano,  para  que  a  mulher  seja
definitivamente valorizada, e não mais vilipendiada.

Por esses motivos, aguardamos a aprovação da iniciativa com a certeza de que os
nobres pares, sensíveis às causas públicas, saberão sopesar a importância o alcance
e  a  utilidade  da  Política  de  Saúde  da  Mulher  Detenta  que,  no  momento,  temos
oportunidade de propor.

– 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 1.358/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.010/2011)

Dispõe sobre a Política de Diagnóstico e Tratamento da Depressão Pós-Parto nas
redes pública e privada de saúde e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica criada nas redes pública e privada de saúde a Política de Diagnóstico
e Tratamento da Depressão Pós-Parto.

§ 1º – Entende-se por depressão a doença que tem como característica afetar o
estado de humor da pessoa, no qual passa a predominar a tristeza.

§  2º  –  Depressão  pós-parto  é  entendida  como  a  manifestação  da  depressão
quando iniciada nos primeiros seis meses após o parto.

Art. 2° – Esta política deverá dar atendimento às gestantes atendidas no âmbito do
Estado, tendo ocorrido o parto em unidade pública ou privada de saúde, inclusive em
unidade mantida por entidade filantrópica, mas que receba verbas do Estado.

Art. 3º – São objetivos da política de que trata esta lei:
I – detectar a doença ou evidências de que ela possa vir a ocorrer, visando prevenir

ou protelar seu aparecimento;
II – efetuar pesquisas visando o diagnóstico precoce da depressão pós-parto;
III  –  evitar  ou  diminuir  as  graves  complicações  para  a  mulher  decorrentes  do

desconhecimento do fato de ser portadora da depressão pós-parto;
IV – aglutinar ações e esforços tendentes a maximizar seus efeitos benéficos;
V – identificar, cadastrar e acompanhar mulheres portadores dessa depressão;
VI  –  conscientizar  pacientes  e  pessoas  que  desenvolvam  atividades  junto  às

unidades  de  saúde  estaduais  e  privadas  quanto  aos  sintomas  e  à  gravidade  da
doença;

VII – manter dados estatísticos sobre o número de mulheres com depressão pós-
parto atendidas por ela e sobre suas condições de saúde;

VIII – abordar o tema, quando da realização de reuniões, como forma de disseminar
as informações a respeito da doença.

Art. 4º – Para a realização da política de que trata esta lei, poderão ser realizados
convênios  com  outras  secretarias  ou  com  a  iniciativa  privada,  conforme  as
necessidades apresentadas para sua implantação.

Art. 5º – Fica instituída, no calendário oficial de eventos do Estado, a Semana de
Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto.

Parágrafo  único  –  A semana  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  deverá  ser
comemorada,  anualmente,  na  semana  que  compreender  o  dia  28  de  maio,  Dia
Internacional de Ação pela Saúde da Mulher.
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Art. 6º – Farão parte da semana de que trata o art. 5º seminários, aulas, palestras,
concursos, cartazes e outras mídias que contribuam para a divulgação dos propósitos
estabelecidos por esta lei.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: A gestação e a chegada do bebê, normalmente, são momentos dos

mais  felizes  para  a  mulher.  Mesmo  constituindo  uma  experiência  excitante  e
recompensadora, elas têm um lado que pode ser difícil e estressante. Na gestação, a
mulher  sofre  mudanças  físicas  e  emocionais,  que  podem  deixá-la  triste,  ansiosa,
confusa ou com medo (tristeza materna).

Para  muitas  mulheres,  esses  sentimentos  são  passageiros,  mas,  quando  não
cessam  rapidamente  ou  se  agravam,  podem  levar  à  depressão  pós-parto,  uma
condição  séria  que  acomete  15%  das  novas  mães  e  requer  tratamento  médico
imediato. Ela tem como principais sintomas: choro incontrolável, perda de memória,
apatia, falta de interesse no bebê, irritação, insônia, sentimento de culpa, medo de
machucar  o  bebê  ou  se  machucar,  fadiga,  tristeza  constante,  confusão,  falta  de
concentração, falta de desejo sexual e distúrbios do sono ou do apetite. A doença
pode até mesmo levar a mãe a tentar o suicídio.

Infelizmente, na grande maioria  dos casos, as mães que apresentam depressão
pós-parto  são  tratadas  como  pessoas  mimadas,  temperamentais,  imaturas,  mal-
acostumadas,  etc.,  o  que  agrava  ainda  mais  o  quadro,  que  poderia  ser  de  fácil
resolução,  como diz o psiquiatra Joel  Rennó Júnior,  do Instituto de Psiquiatria da
USP: "A maioria dos transtornos pode ser revertida com psicoterapia ou técnicas de
relaxamento".

O Ministério da Saúde não tem estimativa sobre o mal, mas trabalha com dados da
Organização Mundial de Saúde – OMS. Segundo a organização, entre 60% e 80%
das mulheres apresentam alterações emocionais após o parto.

O Estado de Minas Gerais vem realizando um ótimo trabalho com as gestantes,
acompanhando-as e auxiliando-as em todos os momentos,  da gestação ao parto.
Porém, não tem uma política específica para o diagnóstico e tratamento da depressão



551
____________________________________________________________________________

pós-parto,  por  meio  da  qual  as  mães  e  suas  famílias  poderiam  ter  maiores
esclarecimentos sobre o tema em questão. A grande maioria não tem conhecimento
sobre o assunto, e muitas vezes as mulheres sofrem caladas, com medo de serem
malcompreendidas pela família ou pela sociedade.

Para que fatos lamentáveis como os que vimos nos últimos meses não aconteçam
mais é que propomos este projeto de lei, esperando que a política aqui instituída sirva
para atender as gestantes e mães em todas as suas dúvidas e encaminhá-las para
um tratamento específico sempre que for necessário.

O período que vai do parto até o completo restabelecimento da mãe é chamado
puerpério. É um período variável, de evolução diferente de mulher para mulher, onde,
concomitantemente  ao  efetivo  exercício  da  maternidade,  a  mulher  experimenta
profundas modificações genitais, gerais e psíquicas, com gradativo retorno ao período
não  gravídico.  Este  projeto  de  lei  assegura  a  criação  de  ações  destinadas  à
prevenção e tratamento da depressão pós-parto, que ocorre nesse período. O Estado
tem a responsabilidade social de implementá-las, não apenas para proteger a saúde
das gestantes  e mães,  mas principalmente  porque,  ao fazê-lo,  estará  protegendo
suas crianças, que não teriam como se defender de uma situação em que a doente
não pode responder por seus atos.

Lembramos  que  mães  depressivas  tendem  a  ignorar  passivamente  as
necessidades básicas de seus bebês, ou, pior, podem perder o controle e utilizar a
punição física na intenção de disciplinar a criança. Assim, a falta de tratamento terá
consequências prejudiciais às  mães, como também prejudicará o desenvolvimento
cognitivo, social e emocional de suas crianças. E a proteção à saúde e à vida da
criança é assegurada pela Lei Federal nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente – em seu art. 7º: “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida
e  à  saúde,  mediante  a  efetivação  de  políticas  sociais  públicas  que  permitam  o
nascimento  e  o  desenvolvimento  sadio  e  harmonioso,  em  condições  dignas  de
existência”.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.359/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.135/2011)

Acrescenta artigos à Lei n° 13.166, de 20 de janeiro de 1999.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Lei nº 13.166, de 20 de janeiro de 1999, fica acrescida dos seguintes

artigos:
“Art.  … – O perito judicial  nomeado nas condições descritas no art.  1° desta lei

também fará jus ao pagamento de honorários pelo Estado.
Parágrafo único – Os honorários a que se refere este artigo serão fixados na forma

de regulamento.
Art.  … – Fica assegurado ao perito  judicial  prévia indenização pelas diligências

realizadas em feitos amparados pela justiça gratuita.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Arlen Santiago
– 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 1.360/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.013/2011)

Determina  a  inclusão  da  disciplina  formação  de  condutores  de  veículos  nos
currículos do ensino médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As escolas de ensino médio integrantes do sistema estadual de ensino

incluirão em seu currículo conteúdos e atividades relativos à cidadania e ao papel do
cidadão no trânsito, a serem desenvolvidos nas várias disciplinas curriculares.

§  1º  –  Os  conteúdos  de  que  trata  o  caput incluirão  conhecimentos  sobre  a
legislação de trânsito, em especial sobre o Código de Trânsito Brasileiro, e sobre a
formação e o desenvolvimento de atitudes e comportamentos seguros no trânsito.

§ 2º – A Secretaria de Estado de Educação, com a colaboração do Departamento
de  Trânsito  de  Minas  Gerais  –  Detran-MG  –,  elaborará,  para  orientação  dos
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estabelecimentos de ensino, sugestão de conteúdo de formação de condutores de
veículos, bem como providenciará a divulgação de textos e a distribuição do material
didático correspondente.

Art.  2º  – Esta lei  entra em vigor  no ano letivo  subsequente  ao  de  sua data de
publicação.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: Nos dias 15 e 16/5/1999, o Instituto Lumen, da PUC-MG, realizou em

Belo Horizonte pesquisa de opinião pública. Os dados obtidos apontam a violência
como um dos piores problemas vividos atualmente pela população, superando até as
dificuldades relacionadas com a educação e a saúde. Na opinião dos entrevistados,
que consideram o desemprego a maior causa da violência, a criação de empregos
representaria a solução mais adequada para o problema, que não corre só em Belo
Horizonte.

Outro fato preocupante é o número excessivo de acidentes de trânsito que vêm
ocorrendo ultimamente, muitas vezes com vítimas fatais. Dados apresentados pelo
Detran-MG dão conta de que o Código de Trânsito Brasileiro,  com suas pesadas
multas  e  as  diversas  campanhas  de  divulgação  de  suas  normas,  não  tem  sido
suficiente para conter os motoristas, evidentemente despreparados para o exercício
da direção de veículos.

Considerando como grandes problemas o desemprego e a violência no trânsito,
apresento,  para  análise  dos  nobres  colegas,  este  projeto  de  lei.  A inclusão  da
disciplina formação de condutores de veículos nos currículos do ensino médio seria
duplamente útil.  Primeiramente,  constituiria  medida preventiva contra acidentes de
trânsito, familiarizando os jovens com as regras básicas de condução de veículos e
educando-os quanto ao comportamento adequado a ser adotado no trânsito, em uma
fase da vida em que costumam assumir afoitamente o volante. Em segundo lugar,
prepararia os mesmos jovens para a obtenção de sua habilitação como motorista,
dando-lhes mais condições para sua inserção no mercado de trabalho.

A lei pretendida representaria manifestação da competência legislativa estadual em
caráter  suplementar  às  normas  estabelecidas  pela  União,  no  que  se  refere  a



554
____________________________________________________________________________

“estabelecimento e implantação de educação para a segurança do trânsito”, conforme
dispõe  a  Carta  Magna  em  seu  art.  23,  XII.  Prova  desse  elevado  propósito  é  a
formatação  de  convênio  que  o  Ministério  da  Justiça,  por  meio  do  Denatran,  tem
celebrado  com  os  estados  da  Federação,  objetivando  a  implantação  e  a
operacionalização  do  Projeto  Educação  –  Segurança  no  Trânsito,  instituído  pelo
Denatran, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no âmbito
das  escolas  de  ensino  médio,  integrantes  da  rede  pública  estadual,  visando  ao
aprimoramento da formação de condutores na faixa etária de 16 a 25 anos, na forma
do acordo de cooperação técnica.

Por essas razões, submeto a meus nobres pares este projeto de lei, contando com
seu apoio para que ele seja aprovado.

–  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 1.361/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 889/2011)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –
DER-MG – a firmar convênios com municípios para os fins que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica autorizado o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais – DER-MG a firmar convênios com municípios para fins de fiscalização
do sistema de transporte coletivo intermunicipal.

§ 1º – A fiscalização tem como meta a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, nos termos da lei.

§  2º  –  Serviço  adequado  é  o  que  satisfaz  as  condições  de  regularidade,
continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  generalidade,  cortesia  na  sua
prestação e modicidade das tarifas.

§ 3º – A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das
instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço.

Art. 2º – O convênio conterá, no mínimo, as seguintes informações:
I – identificação do objeto a ser executado;
II – metas a serem atingidas;
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III – etapas ou fases de execução;
IV – plano de aplicação dos recursos financeiros;
V – cronograma de desembolso;
VI – previsão do início e do fim da execução do objeto, bem como da conclusão das

etapas ou fases programadas;
VII  – percentual  da taxa de fiscalização que será repassado ao município pelos

serviços prestados;
VIII – treinamento dos servidores para o cumprimento do convênio;
IX – atribuições específicas do município.
Art.  3º  –  Assinado  o  convênio,  o  DER-MG  dará  ciência  dele  à  Assembleia

Legislativa, à Câmara Municipal e às empresas concessionárias das linhas a serem
fiscalizadas.

Art. 4º – O DER-MG acompanhará a execução do convênio, por meio de medidas
eficazes.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: Os serviços públicos são executados de forma direta pelo ente público,

ou por via de concessão ou delegação, por ente privado.
Entre os serviços públicos, o de transporte coletivo de passageiros tem relevância e

mereceu do constituinte federal a menção de “natureza especial” ao dispor sobre os
municípios.

Tanto o ente público quanto o ente privado, ao executar os serviços que lhes são
atribuídos, devem fazê-lo de forma adequada.

Este projeto de lei, seguindo a legislação vigente, conceitua serviço adequado como
“o que satisfaz as  condições  de  regularidade,  continuidade,  eficiência,  segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

No desempenho de suas funções, o Estado deve fiscalizar os serviços para que
atendam ao ser humano, possuidor do direito imanente de ir e vir, que denota o seu
direito ao exercício da liberdade.

No Estado de Minas Gerais, a fiscalização do serviço de transporte de passageiros
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cabe  ao  DER-MG.  Essa  autarquia  tem  como  finalidade  assegurar  condições
adequadas para o transporte rodoviário de pessoas e bens, conforme dispõe o art. 2º
da Lei nº 11.403, de 21/1/1994. O art. 3º do mencionado diploma prevê, no inciso VII,
a competência do DER-MG para “conceder ou explorar diretamente os serviços de
transportes  coletivos  rodoviários  intermunicipal  e  metropolitano  de  transporte  de
passageiros”;  no  inciso  VIII,  a  possibilidade de o  DER-MG “articular-se,  mediante
convênio (...)  com entidades públicas”;  em outro inciso,  “a cooperação técnica ou
financeira  com  o  município  em  atividade  de  interesse  comum,  integradas  nas
respectivas competências”.

No mesmo diapasão, o art. 11, §§ 1º e 2º, prevê o percentual relativo à fiscalização,
que é de 4% da receita.  O Decreto nº 38.886, de 1º/7/1997, na Tabela C, item 1,
reafirma “a razão de 4% (quatro por cento) sobre a receita operacional da linha”.

É notório que o DER-MG, não obstante o afinco e a constância de suas tarefas, não
conta com suporte de pessoal suficiente para a plena execução de suas importantes
atribuições.

Os municípios vivem o problema do transporte e comungam da aspiração de que
um serviço eficaz seja prestado.

A  integração  entre  os  entes  públicos  já  é  prevista.  O  projeto  contempla  a
possibilidade,  inclusive,  de  repasse  de  percentual  da  receita  pela  prestação  do
serviço. Assim à receita dos municípios, tão frágil, poderá ser incorporado percentual
de nova receita.

Ademais,  com  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  vários  municípios  já  vêm
organizando e executando tarefas correlatas, o que reitera o propósito do projeto.

Visão maior é dirigida ao grande vitorioso, que é o povo, que verá ampliar o número
de pessoas qualificadas, por serem representantes públicos, sujeitas a treinamento e
vigilância, o que redundará na prestação de serviço desejada.

Nesse sentido, aguardo a aprovação deste projeto.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.362/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 890/2011)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – a assumir a estrada que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica autorizada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais – DER-MG – a assunção do controle e da manutenção da estrada de

rodagem Franciscópolis-Itambacuri.

Parágrafo único – A autorização contida no  caput  do artigo compreende todos os

atos administrativos necessários para a efetivação do controle e da manutenção.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.

Ione Pinheiro

Justificação: O projeto de lei que apresentamos visa a dar condições a que o DER-

MG  assuma  o  controle  e  a  manutenção  da  estrada  que  liga  Franciscópolis  a

Itambacuri.

Entre outros argumentos favoráveis à autorização ao DER-MG podemos apontar: o

Município de Franciscópolis tem sua economia centrada na agricultura e na pecuária

(as terras são férteis, e a criação de gado é da espécie leiteira e de corte). Para o

escoamento  da  produção,  feita  de  forma  diária,  em razão  de  os  produtos  serem

perecíveis,  é indispensável a existência de malha viária que ligue o município aos

centros consumidores; a estrada de rodagem que une o Município de Franciscópolis

a Itambacuri é a principal via de acesso ao município. Assim, torna-se necessário que

o DER-MG assuma o controle da estrada, a fim de mantê-la transitável.

Desse modo, justifica-se este projeto de lei e, por conseguinte, sua aprovação, para

possibilitar o desenvolvimento regional e, com ele, o de todo o Estado, alcançando o

nível por todos almejado.

– 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 1.363/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 891/2011)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –
DER-MG – a assumir a estrada que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

– DER-MG – autorizado a assumir o controle e a manutenção da estrada que liga o
Município de Angelândia à BR-120.

Parágrafo único – A autorização contida no  caput do artigo compreende todos os
atos administrativos necessários para a efetivação do controle e da manutenção.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: O Município de Angelândia possui estrada que o liga à BR-120. Essa

estrada tem, aproximadamente,  28km e necessita de conservação e manutenção.
Deixar  a  cargo do  município  estrada  intermunicipal  é  condenar  os  transeuntes  e
munícipes ao isolamento e ao desrespeito do direito de ir e vir.

A administração pública, em qualquer nível, tem como meta e base o bem público.
Entre os órgãos do governo do Estado, o DER-MG tem capacidade e estrutura para
desempenhar a contento a conservação e a manutenção das estradas.

Nesse sentido, aguardo a aprovação, pelos pares, deste projeto.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.364/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 902/2011)

Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição 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
–, nas hipóteses que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Será cassada a eficácia  da inscrição,  no cadastro de contribuintes  do
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Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –
do estabelecimento que distribuir  ou revender  veículo  com hodômetro adulterado,
sem prejuízo da aplicação das penas previstas na legislação pertinente.

Parágrafo  único  –  Incorre  na  mesma sanção  o  estabelecimento  que  praticar  a
adulteração do hodômetro.

Art. 2º – A falta de regularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS
inabilita  o  estabelecimento  à  prática  de  operações  relativas  à  circulação  de
mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação.

Art. 3° – A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS,
prevista no art. 1º,  implicará, à pessoa dos sócios do estabelecimento penalizado,
sejam eles pessoa física ou jurídica, em comum ou separadamente:

I  –  o  impedimento  de  exercerem o mesmo ramo de atividade,  mesmo que em
estabelecimento distinto daquele;

II – a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo
ramo de atividade.

Art. 4º – O Poder Executivo divulgará por meio do diário oficial do Estado a relação
dos  estabelecimentos  comerciais  penalizados  com  base  no  disposto  nesta  lei,
fazendo constar os respectivos Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ – e
endereços de funcionamento.

Art. 5º – As restrições previstas nos incisos I e II do art. 3º prevalecerão pelo prazo
de cinco anos, dobrado no caso de reincidência, contados a partir  da data de sua
publicação no diário oficial do Estado.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação:  Com  a  desvalorização  dos  veículos  usados,  muitas  têm  sido  as

estratégias usadas por aqueles que buscam enriquecer de maneira ilícita. O projeto
em  tela  visa  coibir  a  prática  de  redução da quilometragem  dos  veículos  usados,
preservando-se  a  segurança  dos  usuários  e  as  relações  de  consumo em  nosso
estado.
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Com a aprovação desse projeto por esta Casa, entendemos que o poder público
terá meios mais  eficazes para combater  a adulteração do hodômetro que tem se
tornado  comum  nos  veículos  usados  com  a  finalidade  de mascarar  a  verdadeira
“idade” dos veículos e, consequentemente, melhorar seu preço na hora da revenda.
Além de ilegal, a fraude traz riscos aos consumidores, uma vez que não é possível
saber quais as condições reais de componentes, como pneus, freios, amortecedores
e outros, comprometendo, assim, a segurança das pessoas em geral.

O fechamento dos estabelecimentos infratores e a impossibilidade de abertura de
outra empresa pelos sócios inibirá a prática criminosa de adulteração do hodômetro,
pois, atualmente, o consumidor não tem meios para aferir a real quilometragem do
veículo usado que está comprando.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.365/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 903/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições bancárias afixarem mensagens
contrárias ao uso de drogas em talões de cheques e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam obrigadas as instituições bancárias localizadas no Estado a imprimir

mensagens sobre os malefícios resultantes do uso das drogas em selos adesivos que
deverão ser apostos na contracapa dos talões de cheque e nos cartões de crédito por
elas fornecidos.

Art. 2º – As mensagens de que trata essa lei deverão ser afixadas na forma como
dispõe o art.  1° em todos os talões de cheques e cartões destinados a todos os
clientes das instituições.

Art.  3º  –  As  mensagens  deverão  conter  advertências  sobre  os  malefícios
decorrentes do uso de drogas, por intermédio de frases de efeito ou textos científicos
que condenam esse uso, de forma simultânea ou alternada.

Parágrafo único – As mensagens afixadas de forma alternada deverão variar, no
máximo, a cada seis meses.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação:  Esta  proposição de lei  visa  combater  o  uso  de drogas  através  do

esclarecimento  dos  seus  malefícios.  Analisando  o  crescimento  do  uso  de
entorpecentes em nosso Estado, o que constitui, na atualidade, séria e persistente
ameaça  à  humanidade  e  à  estabilidade  das  estruturas  e  valores  políticos,
econômicos, sociais e culturais de todos os Estados e sociedades, é que buscamos
através  de  legislação  específica,  orientar  a  sociedade  quanto  aos  malefícios
decorrentes desse uso.

A disseminação da droga cresce em dimensões assustadoras, e o problema, claro,
não está restrito ao Brasil ou a Minas Gerais.  A droga vicia e, por fim, mata suas
vítimas; no entanto, antes de matá-las deixa um rastro de destruição e violência por
onde passa.

Em nossos dias, temos visto o crescimento das apreensões de uma droga, o crack,
o que evidencia o aumento de seu consumo no País. Em 2006, foram apreendidos
145 mil quilos das pedras no Brasil, e, em 2007, esse total chegou a 578.060 quilos.
Sem prevenção e repressão eficiente, o crack avança em capitais e cidades médias
brasileiras. Trata-se de uma epidemia que aumenta a lotação dos hospitais e deixa
nossa sociedade  refém dos  seus  resultados.  Na  esteira  do  despreparo  do  poder
público e da sociedade em relação à prevenção, à repressão e ao tratamento dos
efeitos  da  droga,  o  consumo do  crack avança  com  desenvoltura  no  Brasil  e  faz
multiplicar relatos de sua gravidade nas grandes capitais e cidades do interior.

É por esses motivos que reputamos esta propositura como de alta  relevância e
contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

– 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 1.366/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 988/2011)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  fazer  reverter  à  Companhia  Riodocense  de
Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários – Creia – 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  fazer  reverter  à  Companhia

Riodocense de Empreendimentos Imobiliários  e Agropecuários  – Creia – o imóvel
constituído  pelo  Quarteirão  nº  114  da  planta  da  Vila  Boa  Vista,  no  Município  de
Governador Valadares, contendo dezessete lotes de terreno numerados de 1 a 17,
com  área  total  de  7.595,00m²  (sete  mil  quinhentos  e  noventa  e  cinco  metros
quadrados), registrado a fls. 068 do Livro nº 3-AE, no Cartório de Registro de Imóveis
do 1º Ofício da Comarca de Governador Valadares.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: Este projeto de lei  tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a

fazer  reverter  à  Companhia  Riodocense  de  Empreendimentos  Imobiliários  e
Agropecuários – Creia – o Quarteirão nº 114 da planta da Vila Boa Vista, no Município
de Governador Valadares, com área total de 7.595,00m².

O referido  imóvel  foi  doado  ao  Estado,  em 1972,  com a  finalidade  de nele  se
construir uma cadeia pública, o que não ocorreu. Na área, encontra-se uma unidade
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Saae – de Governador Valadares,  e o
restante está ocupado por dezenas de casas há mais de 14 anos. A reversão do
imóvel ao doador objetiva a resolução e a regularização dessas ocupações.

Diante do exposto, contamos com a aprovação desta proposição 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 1.367/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 997/2011)

Dispõe  sobre  a  adaptação  de  computadores  em  lan  houses,  cibercafés  e
estabelecimentos similares para sua utilização por pessoas com deficiência visual e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam as lan houses, os cibercafés e os estabelecimentos similares cuja

atividade fim seja relacionada à obtenção de lucro por meio da informática e, ainda,
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quaisquer  outros  estabelecimentos  que  possuam  dez  ou  mais  computadores
obrigados a disponibilizar computadores adaptados para utilização por pessoas com
deficiência visual, com os seguintes equipamentos:

I – teclado em braile;
II – programa de informática com leitor de tela;
III – programa de informática destinado a pessoa com baixa visão, com caracteres

gigantes;
IV – fone de ouvido;
V – microfone.
Art. 2º – As lan houses, cibercafés e estabelecimentos similares cuja atividade fim

seja relacionada à obtenção de lucro por meio da informática e que possuam vinte ou
mais  computadores  serão obrigados  a  instalar  piso  para  a  melhor  locomoção  da
pessoa com deficiência visual.

Art.  3º – Os estabelecimentos de que trata esta lei  deverão adaptar-se às suas
disposições no prazo de cento e vinte dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º – A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades
previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo
das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: A inclusão digital é uma questão muito discutida hoje em dia, pois o

mundo em que vivemos exige de todos o mínimo de conhecimento do mundo digital e
de seus aparelhos. Nem precisamos ter computador em casa para termos acesso a
informações,  pois  existem  estabelecimentos  privados  voltados  ao  aluguel  de
computadores para a utilização de quem precisar.  Infelizmente, porém, a inclusão
digital  não está sendo feita de forma justa e verdadeiramente inclusiva, já que as
pessoas  com deficiência  visual  não são beneficiadas  com essa iniciativa  das  lan
houses  ou  cibercafés,  pois  esses  estabelecimentos  não  possuem  computadores
adaptados para esses cidadãos.

Para  que  as  pessoas  com  deficiência  visual  possam  utilizar  os  equipamentos
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disponibilizados  por  esses  estabelecimentos,  existentes  em  todo  o  Estado,  seria
preciso adaptar pelo menos parte dos computadores com fone de ouvido, programa
de informática com leitura de tela,  teclado em braille,  entre outros  acessórios,  de
acordo com o desenvolvimento tecnológico disponível. Logo, nós, deputados desta
Casa  de  Leis,  precisamos  fazer  com  que  o  processo  seja  justo  e  livre  de
discriminações.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.368/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.141/2011)

Institui a Semana da Cultura Negra e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  da  Cultura  Negra,  a  ser  comemorada,

anualmente, no mês de novembro, com o objetivo de mobilizar a sociedade e o poder
público para uma reflexão sobre a importância da cultura negra na formação cultural
do País.

Art. 2º – A semana a que se refere o art. 1º será incluída no calendário oficial do
Estado.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Fica revogada a Lei nº 11.990, de 28 de novembro de 1995.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  A semana estadual  da cultura  negra  será comemorada no mês de

novembro por ter sido o mês da morte de Zumbi dos Palmares.
Quando se fala em cultura e em identidade nacional,  não se pode esquecer  da

influência dos negros na formação da nacionalidade brasileira.
A contribuição da herança cultural dos descendentes de africanos está presente em

vários  aspectos do cotidiano do povo brasileiro,  especialmente nas manifestações
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artísticas, linguísticas, na culinária,  no folclore, na religião e nos costumes, dando
origem a uma cultura bastante rica e dinâmica.

Estas  são  as  razões  pelas  quais  solicito  o  apoio  para  a  aprovação  desta
proposição, que busca resgatar a cultura negra com uma semana comemorativa.

– 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 1.369/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.339/2011)

Dispõe  sobre  a  proibição  do  uso  da  expressão  “foto  ou  imagem  meramente
ilustrativa” nos veículos de comunicação quando a imagem não for condizente com o
produto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  proibida  a  utilização  da  expressão  “foto  ou  imagem  meramente

ilustrativa” na publicidade de produtos nos veículos de comunicação.
Parágrafo único – Enquadram-se, entre outros, na proibição constante do caput os

seguintes veículos de comunicação:
I – jornais;
II – revistas;
III – panfletos;
IV – televisão;
V – embalagens;
VI – sites.
Art.  2º  –  O anúncio  deverá  ser  apresentado  exatamente  como o  conteúdo  do

produto, para informação e divulgação dos seus benefícios ao usuário.
Art.  3°  –  O  não  cumprimento  do  disposto  nesta  lei  acarretará  ao  produtor  ou

revendedor:
I – multa de R$1.000,00 (mil reais);
II  –  na  reincidência,  multa  de  R$10.000,00  (dez  mil  reais)  e  fechamento  do

estabelecimento.
Art.  4º  –  Esta  lei  deverá  ser  regulamentada pelo  Poder  Executivo  no  prazo  de

noventa dias a contar da data de sua publicação.
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Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação:  É  comum  vermos  nos  anúncios  de  televisão,  jornais,  revistas,

embalagens,  entre  outros,  expressões  do  tipo:  “foto  ou  imagem  meramente
ilustrativa”, e, quando adquirimos o referido produto, constatamos que ele não condiz
com o anunciado, o que não poderia acontecer, pois o produto que é ilustrado nas
embalagens  tem  que  representar  o  produto  anunciado,  que  será  adquirido  pelo
consumidor.

Essa  prática  tornou-se  corriqueira,  e  os  anunciantes  utilizam-se  de  imagens
completamente fora da realidade para que os produtos apresentem um aspecto mais
atraente aos potenciais clientes.

A expressão em comento pretende eximir os anunciantes da responsabilidade da
entrega do produto como consta na imagem, ou seja, significa que o consumidor
talvez não receba um produto idêntico ao apresentado.

Com isso,  os  anunciantes escapam das reclamações relacionadas ao direito  do
consumidor, pois o Código de Defesa do Consumidor é explícito ao proibir, em seu
art.  37,  a  publicidade  enganosa,  caracterizando-a  como “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,  característica,  qualidade,  quantidade,
propriedade,  origem,  preço e  quaisquer  outros  dados sobre  produtos  e serviços”.
Mesmo assim, os fornecedores continuam enganando consumidores e tendo lucros
abusivos  em  cima  de  anúncios  diversos  com  fotos  ou  imagens  meramente
ilustrativas.

Quantos anúncios, embalagens e contratos precisarão de frases tão tolas quanto
óbvias quanto “foto meramente ilustrativa”,  para que se faça algo em benefício de
milhões de consumidores?

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.370/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.340/2011)

Institui a Semana Estadual da Pastoral da Criança Zilda Arns.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Semana Estadual da Pastoral da Criança Zilda Arns, a ser

realizada anualmente na primeira semana do mês de outubro.
Parágrafo único – A Semana Estadual da Pastoral da Criança tem por finalidade

incentivar e difundir as ações desenvolvidas pela Pastoral da Criança, especialmente
o  atendimento  voluntário  a  famílias  carentes,  visando  à  redução  do  índice  de
mortalidade infantil.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: O relevante trabalho da Pastoral da Criança, organismo de ação social

da  Conferência  Nacional  dos  Bispos  do  Brasil  –  CNBB –,  vinculada à  Comissão
Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, que objetiva a promoção
do desenvolvimento integral de crianças de até 6 anos em seu ambiente familiar e em
sua comunidade, tem merecido o reconhecimento internacional.

Em 1982,  o Cardeal  de  São Pedro,  Dom Evaristo  Arns,  em contato com então
diretor executivo da Unicef, James Grunt, em reunião promovida pela ONU sobre a
paz mundial, na Suíça, recebeu a sugestão para que a Igreja Católica brasileira fosse
promotora de uma ação com vistas a reduzir a mortalidade infantil no País.

A CNBB encampou a ideia e Dom Paulo convocou sua irmã, a médica sanitarista
Zilda Arns, que, com o apoio de Dom Geraldo Majella Agnelo, na época Arcebispo de
Londrina,  iniciou  em  1983,  na  Paróquia  de  São  João  Batista,  Município  de
Florestópolis, no Paraná, seu primeiro teste.

O município, recordista na taxa de mortalidade infantil, com 127 mortes para cada
mil nascimentos, teve, após um ano, a mortalidade infantil reduzida para 28 crianças
de cada mil nascidas.

Diante  do  extraordinário  sucesso,  no  ano  seguinte  o  trabalho  da  Pastoral  da
Criança  se  expandiu  para  outras  regiões  brasileiras  com  o  apoio  dos  bispos.
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Atualmente,  de  acordo  com  a  própria  CNBB,  mais  de  260  mil  voluntários
acompanham o desenvolvimento de aproximadamente 1,8 milhão de crianças de até
6 anos e de quase 94 mil gestantes, em comunidades carentes de 4.066 municípios
em todos os estados do País.

Hoje, o modelo de trabalho desenvolvido pela catarinense Zilda Arns, nascida no
Município de Forquilhinha, no sul do Paraná, orgulha os catarinenses e brasileiros,
sendo aplicado em 27 países.

A perda da catarinense Zilda Arns, que dedicou grande parte de sua vida à Pastoral
da  Criança  e  às  causas  humanitárias  será  sentida  e,  com  certeza,  continuará
motivando muitos  a seguir  seu exemplo  na  construção de um mundo mais  justo,
fraterno e solidário.

Em  razão  disso,  e  em  reconhecimento  ao  significativo  trabalho  prestado  à
sociedade pelo cunho humanitário,  apresento esta proposição,  que visa instituir  a
Semana Estadual  da Pastoral  da Criança Zilda Arns,  como forma de relembrar  a
atuação e a importância social dessa valorosa brasileira.

– 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 1.371/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.347/2011)

Dá nova redação e acrescenta dispositivos à Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001,
que dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos carcerários.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º – (...)
Parágrafo único – Para os efeitos  desta lei,  são considerados estabelecimentos

policiais  e  carcerários  as  repartições  pertencentes  à  estrutura  da  Secretaria  de
Estado de Defesa Social e da Polícia Militar.”.

Art. 2º – A alínea “c” do inciso I do art. 2º da Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (…)



569
____________________________________________________________________________

I – (...)
c)  o  Ouvidor  de  Polícia  do  Estado  e  o  Ouvidor  do  Sistema  Penitenciário  ou

representante por eles designados;”.
Art. 3º – Os incisos I e II do art. 2º da Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001, passam

a vigorar acrescidos das seguintes alíneas:
“Art. 2º – (...)
I – (...)
d) o membro do Conselho da Comunidade da Comarca;
e) comissão da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
f) comissões de direitos humanos das câmaras municipais onde estiver localizado o

estabelecimento prisional;
II – (...)
e) pastorais e capelanias religiosas.”.
Art. 4º – A Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001, fica acrescida do seguinte artigo:
“Art.  ...  –  É assegurado às entidades de que trata esta lei  o  direito  ao  registro

fotográfico, ao registro em áudio e ao registro em vídeo das visitas aos presos, para
elaboração de seus relatórios e providências diante das autoridades públicas.

Parágrafo único – Por medida de segurança, é vedada a divulgação de imagens de
plano completo do estabelecimento prisional, bem como de imagens que possam ferir
a  integridade  de  imagem  garantida  na  Lei  de  Execuções  Penais,  sendo  de
responsabilidade da entidade eventual o registro indevido.”.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Durval Ângelo
Justificação: Passados dez anos da promulgação da lei que regula o acesso de

autoridades aos estabelecimentos carcerários e policiais do Estado, alguns ajustes se
fazem  necessários,  tendo em  vista  as  modificações  nos  órgãos estaduais,  o  que
propomos  por  meio  desta  proposição.  Além  disso,  é  necessário  reconhecer  a
importância  das  pastorais  e  das  capelanias,  que  atuam  junto  a  esses
estabelecimentos, de forma humana, com objetivo eminentemente social, incluindo-as
no rol de autoridades com acesso, mediante prévia comunicação ao estabelecimento
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prisional.  Da  mesma  forma,  propomos  o  acesso  de  comissão  da  Assembleia
Legislativa  ou  de  Comissão  de  Direitos  Humanos  das  Câmaras  Municipais  e  de
membro do conselho da comunidade onde está situado o estabelecimento.

Tudo isso, entendemos, contribuirá para o aperfeiçoamento da lei  hoje em vigor,
razão que nos leva a solicitar o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.372/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.349/2011)

Dispõe  sobre  instalações  sanitárias  para  uso  de  passageiros  em  estações
rodoviárias e pontos de parada intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As estações rodoviárias e os pontos de parada de ônibus intermunicipais

disporão  de  instalações  sanitárias  em  condições  adequadas  de  higiene  e
funcionamento, para uso gratuito de passageiros.

Parágrafo  único  –  O  acesso  às  instalações  sanitárias  se  fará  mediante  a
apresentação do bilhete de viagem.

Art. 2º – Ficam obrigadas as estações rodoviárias e os pontos de parada de ônibus
intermunicipais a afixar esta lei em lugar de fácil visualização e que seja próximo às
instalações sanitárias.

Art. 3º – Cabe ao Poder Executivo, por meio do órgão ou da entidade competente,
fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Durval Ângelo
Justificação:  O  transporte  coletivo  intermunicipal  no  Estado  de  Minas  Gerais  é

efetuado por empresas privadas sob o regime de concessão. Os terminais rodoviários
são espaços públicos sob responsabilidade do poder público, os quais visam a servir
a população em seu direito constitucional de ir e vir.

Esses espaços não podem desvincular-se de suas atividades periféricas, entre as
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quais  se  insere  a  oferta  de  serviços  que  atendam  aos  padrões  de  segurança  e
higiene, como instalações sanitárias adequadas, para utilização sem nenhum ônus,
nos pontos de parada e nas estações rodoviárias.

A obrigatoriedade da instalação de sanitários gratuitos nos terminais rodoviários e
nos  pontos  de  parada  de  ônibus  intermunicipais  é  medida  que  beneficiará  a
população  de  todo  o  Estado.  Assim  sendo,  não  se  configura  ação  de  interesse
predominantemente local. Portanto, tem o Estado competência para legislar sobre a
matéria, conforme o art. 24, XII, da Constituição Federal.

A  gratuidade  desse  serviço  não  acrescentará  despesa  elevada  sem  a
correspondente receita,  uma vez que os usuários já pagam, no ato da compra da
passagem,  a tarifa  de embarque,  destinada à manutenção do terminal  rodoviário.
Além disso, a norma não impede a existência de instalações sanitárias de uso não
gratuito.

Estamos apresentando este projeto de lei por entendermos que, transformado em
lei,  o  povo vai  ser  bastante  beneficiado.  Para  que isso  aconteça,  contamos  com
nossos pares para a aprovação desta iniciativa.

– 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 1.373/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.350/2011)

Determina  a  instalação  de  sinalização  educativa  em  rodovias  da  malha  viária
estadual, rodovias delegadas e rodovias federais sob a administração do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  determinada  a  instalação  de  sinalização  educativa  alusiva  ao

enfrentamento  do  abuso  e  da  exploração  sexual  de  crianças  e  adolescentes  do
Estado de Minas Gerais e à erradicação do trabalho infantil, em rodovias da malha
viária  estadual,  rodovias  delegadas  e  rodovias  federais  sob  a  administração  do
Estado.

Art.  2º – A sinalização educativa de que trata este projeto conterá os seguintes
dizeres:

I – “A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Denuncie – 0800 31
11 19 – Disque Direitos Humanos-MG.”;
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II – “A exploração do trabalho infantil é crime. Denuncie – 0800 31 11 19 – Disque
Direitos Humanos-MG.”.

Art. 3º – Os demais aspectos da sinalização educativa de que trata este projeto
serão  definidos  conjuntamente  pela  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  e  pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG.

Art.  4º  –  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  da  dotação
orçamentária do DER-MG.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Durval Ângelo
Justificação: Este projeto de lei tem por escopo a estruturação de política pública de

defesa  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente,  por  meio  da  efetivação  do
desenvolvimento de ações educativas relativas aos direitos fundamentais.

A implementação da sinalização educativa nas rodovias será um grande meio de
efetivação do combate à exploração de crianças e adolescentes. Visa à redução dos
índices de violência sexual que atinge o público infanto-juvenil.

As  diretrizes  do  Programa Mineiro  de  Direitos  Humanos,  do  Plano  Nacional  de
Direitos  Humanos,  do  Plano  Nacional  de  Educação  em  Direitos  Humanos  e  do
Estatuto da Criança e do Adolescente serão atendidas com a aprovação deste projeto
de lei.

A educação nas  rodovias  atua  como medida de proteção de jovens  vítimas de
exploração  sexual,  e  a  instrução  sobre  os  meios  e  mecanismos  de  denúncia  é
importante para que toda a sociedade possa contribuir, efetivamente, para o combate
de prática criminosa tão abominável.

– 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 1.374/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.351/2011)

Institui  o  Sistema de Número Fechado para  as  unidades  prisionais  e dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica instituído o Sistema de Número Fechado de Presos nas unidades
prisionais do Estado subordinadas à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos ou à Secretaria de Estado da Segurança Pública.

§ 1º – O Sistema de Número Fechado destina– se a aferir a real capacidade de
ocupação em cada estabelecimento penal.

§ 2º – A capacidade real  de cada estabelecimento será definida por decreto do
Poder Executivo nos meses de janeiro e julho de cada ano.

Art. 2º – Pelo Sistema de Número Fechado, para receber novo preso, a unidade
prisional do Estado deverá transferir outro preso para outra unidade, de forma a não
ultrapassar a capacidade definida na forma do § 2º do art. 1º desta lei.

Parágrafo único – Ultrapassada a capacidade real de todos os estabelecimentos
prisionais, fica a o Poder Executivo obrigado a construir ou adaptar o imóvel, no prazo
de cento e oitenta dias, para receber os presos excedentes.

Art. 3º – Em nenhuma hipótese será permitida o internamento, na mesma cela, de
sentenciados e presos que estejam aguardando julgamento.

Art. 4º – Todos os presos condenados que cumprem pena sob guarda da Polícia
Civil, em cadeias públicas, delegacias de polícia e distritos policiais, serão removidos
para estabelecimentos penais adequados, conforme o regime inicial de cumprimento
de pena ou determinado pelo Juiz de Execuções Criminais.

Parágrafo  único  –  A Secretaria  de  Estado  da  Justiça  e  de  Direitos  Humanos
assumirá,  progressivamente,  a  organização,  a  administração,  a  coordenação,  a
inspeção e a fiscalização das cadeias públicas, de acordo com cronograma a ser
estabelecido com a Secretaria da Segurança Pública, no prazo de dois anos a contar
da vigência desta lei.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias após
a sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Durval Ângelo
Justificação: A Lei de Introdução ao Código Penal, em sua exposição de motivos,

dispõe, com inatacável propriedade, sobre as críticas que em todos os países se têm
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feito  à  pena privativa  de  liberdade,  fundadas  em  “fatos  de  crescente  importância
social,  tais  como o tipo de tratamento penal  frequentemente inadequado e quase
sempre pernicioso, a inutilidade dos métodos agora empregados no tratamento de
delinquentes  habituais  e  multirreincidentes,  os  elevados  custos  da  construção  e
manutenção  dos  estabelecimentos  penais,  as  consequências  maléficas  para  os
infratores primários, ocasionais ou responsáveis por delitos de pequena significação,
sujeitos,  na intimidade do cárcere, às sevícias da corrupção e perda paulatina da
aptidão para o trabalho”.

A superlotação é um dos problemas mais preocupantes entre os  que afligem o
sistema  prisional  em  nosso  Estado,  entendido  esse,  como  o  conjunto  de
estabelecimentos que alojam presos: penitenciárias, presídios, casas de detenção,
cadeias públicas, delegacias de polícia e distritos policiais.

Tendo  em  vista  esse  quadro,  as  péssimas  condições  de  cumprimento  da  pena
acabam por fazer com que, ilegalmente, se aplique ao condenado uma nova punição.
Sem justificativa plausível, tira-se a eficácia do sistema presidiário. Exemplo disso são
as constantes rebeliões e tentativas de fuga em massa.

O projeto, embora trate a matéria de forma drástica, parece-nos um meio eficaz de
impedir a perpetuação da prática de se amontoarem presos, como se objeto fossem,
transformando as prisões em depósitos frágeis e inseguros.

Pela relevância do tema é que contamos com a aprovação deste projeto.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.375/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.352/2011)

Dá a denominação de Avenida JN-José Nunes ao trecho que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominado de Avenida JN-José Nunes o trecho da MG-129 do Km

128 ao Km 132, que vai do Distrito de Antônio Pereira até a Vila Residencial Antônio
Pereira (antiga Vila Antônio), localizados no Município de Ouro Preto.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Durval Ângelo
Justificação: Esta proposição tem como objetivo dar denominação ao trecho da MG-

129  do  Km  128  ao  Km  132,  que  vai  do  Distrito  de  Antônio  Pereira  até  a  Vila
Residencial Antônio Pereira (antiga Vila Antônio), localizados em Ouro Preto.

Propomos o nome do saudoso José Nunes, que foi uma pessoa muito querida entre
os moradores da mencionada cidade. Seu jeito simples e popular está marcado na
memória dos munícipes de Ouro Preto.

– 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 1.376/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.893/2014)

Dispõe sobre a proibição de caminhões, carretas e carretas bitrem circularem em
perímetro  urbano  de  rodovias  estaduais  servidas  por  passarelas  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a proibição de tráfego de caminhões, carretas e carretas

bitrem em perímetro urbano de rodovias estaduais servidas por passarelas, conforme
disposto nesta lei.

Parágrafo único – Incumbe aos órgãos e às entidades executivos de trânsito dos
municípios, no âmbito de sua circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar
o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da
circulação e da segurança de ciclistas, conforme dispõe o inciso II, art. 24, do Código
de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 1997.

Art.  2º  – Os caminhões,  as  carretas  e as carretas  bitrem, para transitarem nas
rodovias estaduais servidas por passarelas, deverão obedecer aos horários dispostos
nesta lei.

Art. 3º – Fica proibido o trânsito de caminhões, carreta e carretas bitrem, conforme
o disposto no art. 1º desta lei, nos horários assim estabelecidos, incluindo feriados:

I – de segunda-feira a sexta-feira, das 6 às 9 horas e das 17 às 20 horas;
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II – aos sábados, das 10 às 14 horas;
III – nos feriados, das 6 às 18 horas.
Parágrafo  único  –  Para  cumprimento  da  proibição  de  que  trata  o  art.  1º  ficam

definidos os veículos acima de 7 toneladas ou comprimento acima de 7 metros e
altura igual ou superior a 6 metros.

Art. 4º – Ficam excetuados das restrições previstas nesta lei:
I – caminhões, carretas e carretas bitrem que prestem serviços essenciais;
II – caminhões, carretas, carretas bitrem que prestem serviços de emergência;
III – socorro mecânico de emergência – guincho;
IV – cobertura jornalística;
V – obras e serviços de emergência;
VI – correios;
VII – serviço emergencial de sinalização de trânsito.
Art.  5º – A proibição a que se referem os arts. 1º e 3º desta lei  obedecerá aos

seguintes dias e horários, de acordo com a capacidade de carga útil e comprimento
dos veículos em circulação.

I – veículos utilitários até 1,8 toneladas: circulação livre em qualquer horário e em
dias úteis das 8 às 18 horas e sábados das 8 às 12 horas;

II – veículos de carga com capacidade entre 1,8 e 7,0 toneladas e comprimento
máximo de 7 metros: circulação permitida somente mediante autorização especial do
órgão de trânsito competente, em dias úteis das 9 às 17 horas e sábados das 7 até
as 10 horas e a partir das 14 horas às 6 horas de segunda– feira; e

III  –  veículos  de carga com capacidade entre  7 e 14  toneladas e comprimento
máximo de 14 metros: circulação permitida somente mediante autorização especial
do órgão de trânsito competente,  em dias  úteis  das 20 às 6 horas e em fins de
semana das 14 horas de sábado às 6 horas de segunda-feira.

Art. 6º – A transgressão às normas estabelecidas nesta lei implicará notificação de
natureza média, conforme disposto no inciso I do art. 187, no art. 193 e no inciso VI
do art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 7º – No prazo máximo de noventa dias contados a partir da publicação desta
lei, será instalada a sinalização adequada nos locais abrangidos pelas restrições aqui
dispostas.



577
____________________________________________________________________________

Art. 8º – Fica estabelecido que nos primeiros noventa dias de vigência desta lei a
fiscalização  será  realizada  em  caráter  meramente  educativo,  sem  aplicação  das
sanções a que se refere o art. 5º desta lei.

Art. 9º – Caberá ao Executivo a regulamentação desta lei no prazo mínimo de cento
e vinte dias a contar da sua vigência.

Art.  10 – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta de
dotação orçamentária própria.

Art. 11– Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação:  A  imprudência  no  trânsito  tem  ocasionado  vários  acidentes  e

inumeráveis perdas de vidas humanas e de recursos materiais. O Estado, como ente
regulador, tem o dever de zelar pelo patrimônio público e pela segurança de pessoas,
bens  e  serviços  que diuturnamente  se  encontram nas  rodovias  estaduais.  Nesse
sentido,  nosso  projeto  visa  a  regulamentar  o  trânsito  de  caminhões,  carretas  e
carretas  bitrem  nas  rodovias  estaduais  servidas  por  passarelas,  evitando-se
acidentes pela derrubada das passarelas por veículos fora dos padrões e dimensões
desse tipo de via. É relevante para o Estado a preservação da vida e ainda dos bens
públicos e a conservação das vias, haja vista a complexidade de cargas, veículos de
transporte de cargas e equipamentos públicos custeados pelos contribuintes. Nesse
sentido,  este  projeto  quer  proteger  as  pessoas  de  acidentes  provocados  por
motoristas irresponsáveis e empresas gananciosas,  que,  diminuindo percursos em
locais  claramente  proibidos,  desafiam  o  Estado  e  burlam  as  leis  de  trânsito,
provocando prejuízos materiais e humanos, pelo que peço o apoio dos nobres pares
à 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 1.377/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.018/2014)

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica do Triângulo, com sede no
Município de Patrocínio.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Comunidade  Terapêutica  do

Triângulo, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Deiró Marra
Justificação:  A Comunidade  Terapêutica  do  Triângulo  é  uma  entidade  civil,  de

caráter beneficente, em funcionamento há mais de dois anos e sem fins lucrativos.
Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Seu objetivo é a conscientização e a recuperação do dependente químico e de
álcool, de forma inteiramente gratuita e voluntária.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei nº
12.972, de 1998, com vistas a sua declaração de utilidade pública.

Assim  sendo,  peço o  costumeiro  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.378/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.992/2014)

Dá denominação à escola estadual localizada no Município de Serra do Salitre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica denominada Escola  Estadual  Tereza de Castro Mariano a  escola

estadual de ensino fundamental localizada no Município de Serra do Salitre.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Deiró Marra
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
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prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste
projeto de lei, que homenageia Tereza de Castro Mariano.

Nascida no Município de Serra do Salitre,  em 13/4/1918, na Fazenda Paiolinho,
onde viveu  sua infância,  juventude e  parte  de  sua vida  adulta,  Tereza  de Castro
Mariano ainda jovem perdeu seus pais e ficou responsável  por  cuidar dos irmãos
menores e administrar as responsabilidades da casa.

Casou-se aos 22 anos com Antônio de Jesus, com quem teve 12 filhos, e em toda a
sua vida lutou com força, fé e coragem para criá-los, e todos que a cercavam tinham
seu carinho e dedicação.

Sempre deu extremo valor à educação e incentivava a todos que estudassem e se
dedicassem  ao  conhecimento.  Faleceu  em  16/7/1997,  aos  79  anos  de  idade,
deixando o exemplo de humildade, dedicação e prazer em servir a todos os que a
procuravam.

– 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 1.379/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.921/2014)

Dispõe sobre indenizações e isenções a comerciantes por roubo e furto, cria junta
de indenizações e dá outras providências.

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

Disposições Gerais
Art. 1º – Fica o Estado obrigado a indenizar e isentar os comerciantes vítimas de

roubo ou furto, conforme o preceito constitucional que cria a responsabilidade objetiva
para as pessoas jurídicas de direito público, pelos danos causados a terceiros por
seus agentes, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República.

Art. 2º – O Estado estabelecerá procedimentos uniformes e ágeis no exame dos
pedidos  administrativos  de  indenização  por  danos  causados  a  particulares  em
decorrência de omissões do Estado, a fim de dar cumprimento ao disposto no art. 1º
desta lei em face de exame de pedidos indenizatórios ou isenções de impostos nas
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decisões administrativas  por  parte  de  comerciantes  vitimas de roubo e furtos  por
omissão do estado.

Parágrafo único – A apuração da responsabilidade do Estado em casos de roubo ou
furto dar-se-á quando o comerciante lesado não conseguir registrar ocorrência em até
uma hora após ocorrido o roubo ou furto, quando for solicitada presença policial pelos
serviços de emergência e houver demora acima de 30 minutos para o atendimento e
quando  for  recuperada  parte  de  rés  furtiva  e  produtos  de  roubo  com  falta  de
celeridade que dificulte o ajuizamento de ações de regresso.

CAPÍTULO II
Das Juntas de Indenização e ou Isenções:

Art. 3º – Fica criada a Junta Administrativa de Indenizações – JAI –, vinculada à
Procuradoria-Geral  do  Estado,  à  qual  compete  a  apreciação  dos  pedidos
administrativos de indenização, decorrentes de danos causados pela administração
pública a terceiros, segundo preceito do § 6º do art. 37 da Constituição da República.

§ 1º – A competência da JAI limita-se ao deferimento de pedidos indenizatórios até
o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

§ 2º – O valor previsto no § 1º deste artigo sujeita-se a atualização anual por ato do
Procurador-Geral do Estado.

§ 3º  – A JAI  terá competência para diligenciar  junto a órgãos da administração
direta  e  indireta,  podendo,  inclusive,  requisitar  a  oitiva  e  o  auxílio  técnico  de
servidores  e  empregados  públicos,  a  fim  de  instruir  o  processo administrativo  de
indenização ou isenção de impostos.

§ 4º – Caso haja indícios de culpa ou dolo na conduta de agentes públicos de
segurança, a JAI acionará a Corregedoria-Geral de Polícia Militar e a Corregedoria-
Geral de Policia Civil para apuração de eventual falta funcional, da qual, se for o caso,
se dará conhecimento à Procuradoria-Geral do Estado para as providências relativas
ao exercício do direito de regresso por danos causados a terceiros.

Art. 4º – A JAI é constituída de seis membros, sendo três titulares e três suplentes,
devendo, no mínimo, dois terços serem ocupantes do cargo efetivo de Procurador do
Estado.

Art. 5º – Os membros da JAI serão designados e destituídos mediante portaria do
Procurador-Geral do Estado.
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§ 1º – O Presidente da JAI será designado pelo Procurador-Geral do Estado.
§ 2º – A JAI somente funcionará com a participação de, no mínimo, três membros,

titulares ou suplentes.
§ 3º – A JAI terá um Secretário, designado pelo Procurador-Geral do Estado, com

as atribuições estabelecidas nesta lei.
CAPÍTULO III

Das Sessões da Junta
Art.  6º  –  A JAI  reunir-se-á  na  sede da Procuradoria-Geral  do  Estado,  podendo

realizar sessões em outros locais, a fim de facilitar a instrução dos fatos.
Art. 7º – As sessões ordinárias da JAI serão mensais,  facultada a realização de

sessões extraordinárias, a pedido de dois terços de seus membros ou por solicitação
do Procurador-Geral do Estado.

CAPÍTULO IV
Dos Procedimentos de Instrução de Pedidos de Indenização ou Isenção por Roubo e

Furto a Comerciantes
Art.  8º  – O processo administrativo terá início com o pedido de indenização ou

isenção de impostos, apresentado mediante protocolo, efetuado pelo interessado ou
por procurador legalmente constituído, na sede da Procuradoria-Geral do Estado, na
JAI ou em qualquer outro órgão do governo do Estado com competência para tanto.

Parágrafo único – O pedido, ressalvada a hipótese de fato ou documento novo,
deverá vir  instruído pelo requerente com os documentos que comprovem os fatos
alegados e a especificação de outras provas que pretenda produzir.

Art.  9º  – O processo será distribuído a um relator,  que,  no prazo de dez dias,
procederá  a  um  exame  preliminar,  determinando  as  providências  que  entender
necessárias para instrução, inclusive a oitiva de servidores estaduais das forças de
segurança pública e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese.

§ 1º – Caso o relator se considere impedido de atuar no processo, encaminhará
manifestação fundamentada ao Procurador-Geral do Estado, que decidirá de plano e,
se for o caso, indicará novo relator.

§ 2º – Caso sejam solicitadas informações aos órgãos da administração estadual, o
prazo para resposta será de dez dias.
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Art. 10 – Concluídas as providências preliminares referidas no art. 9º desta lei e
verificada a necessidade de instrução do procedimento administrativo, o presidente
designará audiência para esse fim.

§ 1º – Determinada a data em que o processo será incluído em pauta, deverá ser
encaminhada notificação ao requerente para que, querendo, compareça à audiência,
a fim de prestar depoimento pessoal, bem como para a oitiva de testemunhas por ele
arroladas, até o número de três, as quais deverão comparecer independentemente de
notificação,  e  a  apresentação  de  provas  documentais,  vídeos  e  quaisquer  outras
provas eletrônicas.

§ 2º  – A notificação será realizada por  meio eletrônico,  por  carta com aviso de
recebimento, pessoalmente ou mediante publicação no diário oficial do Estado.

§ 3º – No caso de a prova documental  ou a prova eletrônica ser incontroversa,
poderá ser dispensada a realização de audiência para coleta de provas testemunhais
e depoimento pessoal do autor.

CAPÍTULO V
Das Decisões

Art.  11  –  As  decisões  acerca  dos  pedidos  administrativos  de  indenização e  ou
isenção de impostos por comerciantes vitimas de roubo e ou furto serão tomadas pelo
voto da maioria dos membros da JAI, observado o disposto neste artigo.

§ 1º – O relator pronunciar-se-á sob a forma de parecer, do qual constará seu voto,
que será submetido à deliberação da JAI.

§ 2º – Lido o parecer do relator, ou dispensada a sua leitura, a requerimento, será
ele submetido a discussão e votação.

§ 3º – Se o parecer do relator for rejeitado pela JAI, o presidente designará, de
imediato,  novo  relator,  assinando-lhe  o  prazo  para  a  emissão  de  novo
pronunciamento.

§ 4º – O relator votará em primeiro lugar e o presidente em último, salvo se tiver
funcionado como relator.

§ 5º – Havendo empate, caberá ao Presidente o voto de qualidade.
Art. 12 – Os demais membros poderão solicitar esclarecimentos e vista dos autos,

hipótese  em  que  o  processo  será  retirado  da  pauta  para  inclusão  na  sessão
imediatamente posterior.
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Art.  13  –  Prestados  os  esclarecimentos  solicitados,  proceder-se-á  à  oitiva  do
requerente, das testemunhas arroladas e dos servidores convocados nos termos do
art. 10 desta lei, sendo que a oitiva será reduzida a termo.

Art. 14 – Encerrada a produção da prova testemunhal, o relator decidirá, ouvidos os
demais  membros  da  JAI,  a  respeito  da  necessidade  de  provas  complementares,
podendo, inclusive, solicitar orçamentos e laudos periciais.

Parágrafo único – O relator poderá indicar servidor ou empregado da administração
pública  estadual  para  a  elaboração  do  laudo  pericial,  fixando  prazo  para  sua
conclusão.

Art.  15  –  Se  o  relator  e  os  demais  membros  considerarem  desnecessária  a
produção de provas complementares, será declarada encerrada a instrução, podendo
a decisão ser proferida na própria sessão, ou posteriormente, em forma de parecer.

§ 1º – Havendo grande complexidade da matéria, a critério dos membros da JAI, a
decisão poderá ser adiada para a sessão imediatamente posterior, hipótese em que o
processo entrará em pauta com preferência sobre os demais.

§ 2º – Também em função da complexidade da matéria, e sem prejuízo da decisão
do processo na própria sessão,  o parecer  poderá ser  elaborado no prazo de até
quinze dias.

CAPÍTULO VI
Da Homologação da Decisão

Art. 16 – O parecer da JAI será submetido ao Procurador-Geral do Estado, que
poderá acolhê-lo, deferindo ou não o pedido de indenização administrativa ou isenção
de impostos ao comerciante vitima de roubo ou furto por omissão do Estado.

Art.  17  –  O  Procurador-Geral  do  Estado.  poderá  requerer  nova  diligência  ou
reexame de ofício à JAI.

Art. 18 – O requerente será notificado, na forma prevista no § 2º do art. 10 desta lei,
da decisão final do Procurador-Geral do Estado.

Parágrafo  único  –  Não  havendo  pedido  de  reconsideração  do  requerente,  o
expediente  será  remetido  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  para  fins  de
pagamento da indenização e, em caso de indeferimento, será arquivado.
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CAPÍTULO VII
Dos Recursos

Art. 19 – Da decisão proferida pelo Procurador-Geral do Estado, somente caberá
pedido de reconsideração quando o requerente demonstrar sua manifesta ilegalidade
ou comprovar a existência de prova ou fato novos.

Art. 20 – O pedido de reconsideração será interposto no prazo de dez dias contados
da data de recebimento da notificação a que se refere o art. 17 desta lei.

Art. 21 – O pedido de reconsideração será analisado e decidido pela JAI, observado
o disposto nos arts. 8º a 18 desta lei, mantendo-se o relator original.

Parágrafo único – Da decisão proferida em pedido de reconsideração, não caberá
recurso administrativo.

CAPÍTULO VIII
Da Secretaria da Comissão

Art. 22 – A JAI terá uma secretaria, a cargo de servidor da Procuradoria-Geral do
Estado ou da Secretaria de Estado de Fazenda, a quem caberá:

I – o controle da distribuição de processos aos membros da JAI, que deverá se dar
de forma equitativa e alternada;

II  –  a  elaboração  da  pauta  das  sessões  decisórias,  obedecendo  à  ordem  de
apresentação dos pedidos indenizatórios;

III  –  o acompanhamento das sessões decisórias  e a confecção das  respectivas
atas;

IV – o envio de notificações ao requerente, nos casos previstos nesta lei;
V – o arquivamento das atas e pareceres da JAI;
VI – as demais diligências correlatas ou solicitadas por qualquer dos membros da

JAI;
VII – a elaboração de termo de quitação, a ser firmado pelo requerente em caso de

procedência do pleito.
CAPÍTULO VIII

Disposições Finais
Art.  23 – A JAI não poderá deferir  pedido de indenização quando configurada a

prescrição do direito de ação do requerente.
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Art.  24  –  Quando  do  pagamento,  o  requerente  firmará  termo  de  quitação,
renunciando a qualquer  outro direito  de  indenização decorrente  do  fato objeto  da
indenização administrativa ou de isenção de impostos estaduais.

Art. 25 – Fica vedado à JAI o reconhecimento de indenização pelo dano moral em
razão da dificuldade de definição do quantum devido pela administração pública.

Art. 26 – O pedido indenizatório somente será deferido quando constatado o nexo
causal entre uma ação ou omissão estatal e um dano efetivo.

Art. 27 – O Procurador-Geral do Estado poderá, a pedido do Presidente da JAI,
suspender  o  recebimento  de  novos  pedidos  indenizatórios  em  razão  de eventual
acúmulo de processos administrativos pendentes de decisão.

Art. 28 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral do Estado.
Art. 29 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao orçamento

vigente, para atender ao disposto nesta lei,  podendo esses créditos ser reabertos
pelos seus saldos no exercício seguinte nas dotações orçamentárias, nos termos dos
arts. 40 a 43, 45 e 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 30 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação: Os esforços do governo do Estado não têm sido suficientes para coibir,

punir e prevenir os crimes contra o patrimônio e contra a vida e os pequenos delitos.
A progressão  geométrica  da  criminalidade  é  contrária  à  progressão aritmética  do
aparato de repressão do Estado de Minas Gerais. Isso faz com que o crime contra
comerciantes, residências, profissionais autônomos e segmentos diversos aumente e
com  que  os  aparatos  de  repressão  fiquem  estagnados,  não  sendo  capazes  de
responder satisfatoriamente aos anseios e necessidades da população, que se vê
cada vez mais acuada diante da crescente criminalidade e da violência generalizada.
Soma-se a isso o opróbrio das drogas, que faz terra arrasada na segurança pública e
outras áreas.

Diante desse quadro, vimos propor este projeto de lei, a fim de que os comerciantes
que  forem  vítimas  de  roubo  ou  furto  possam  ser  ressarcidos  quando  houver  a
omissão do Estado, quer seja pela demora no registro das ocorrências policiais, quer
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seja  pela  ausência  de  policiamento  capaz  de  responder  aos  chamados  de
emergências  no  prazo  de  30  minutos,  desde  que  o  comerciante  faça  prova  da
omissão do Estado nessas e em outras circunstâncias. Com esta iniciativa, queremos
minimizar os prejuízos dos comerciantes advindos da incapacidade e da inoperância
do Estado, de eventuais falhas de comunicação e da precariedade de equipamentos
de repressão ao crime.

Esperamos poder contar com 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 1.380/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.872/2014)

Dispõe sobre a implantação do Selo Entidade Especial, a ser conferido a entidades
de atendimento a pessoas com deficiência no Estado, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Selo Entidade Especial, a ser conferido pelo governo do

Estado a entidades de atendimento a pessoas com deficiência.
Art. 2º – O Selo Entidade Especial destina-se a avalizar a qualidade dos serviços

prestados por entidades de atendimento a pessoas com deficiência nas modalidades
de educação, profissionalização, cento de convivência, casa lar e oficina abrigada,
entre outras determinadas em regulamento.

Art.  3º  –  Farão  jus  ao  Selo  Entidade  Especial  as  entidades  que  primem  pelo
atendimento a pessoas com deficiência, garantindo-lhes condições de aprendizado,
segurança, higiene e saúde, além de desenvolverem atividades físicas, recreativas,
culturais e associativas e prestarem assistência aos pais ou aos responsáveis por
essas pessoas.

Art.  4º – O Selo Entidade Especial será concedido, anualmente, de acordo com
critérios a serem regulamentados pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência – Conped –, que deverá manter equipes permanentes de
avaliação das entidades de que trata esta lei.
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Art. 5º – As entidades contempladas com o selo de que trata o art. 1º desta lei terão
prioridade na obtenção de recursos financeiros do Estado destinados a programas
especiais de atenção e promoção dos direitos da pessoa com deficiência.

Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto de lei visa a implantar o Selo Entidade Especial, destinado

às entidades de atendimento a pessoas com deficiência localizadas no Estado.
Destaque-se que uma das políticas do governo federal, atualmente, é a promoção

dos direitos da pessoa com deficiência, sobretudo o de atendimento adequado em
instituições  socioeducativas  e  programas  de  inserção  social,  bem  como  o  de
prestação de apoio e instrução àqueles que por ela são responsáveis.

Destarte, necessária se faz a apuração da qualificação das instituições por meio de
fiscalização e certificação de que prestam atendimento adequado às pessoas com
deficiência,  possuem  profissionais  habilitados  para  isso  e  oferecem  tratamento
humano, respeitoso e condizente com as limitações das pessoas que as frequentam.

Pelas razões aqui expostas, solicito aos nobres colegas parlamentares a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.381/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.058/2014)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Monte  Sião  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 Monte Sião o

imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado nesse município e
registrado sob o nº 4.332, a fls. 018 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis
do Município  de  Monte Sião,  com as seguintes  confrontações:  pela  frente  com a
estrada que demanda o Bairro Guiné,  à  direita;  à  esquerda e nos  fundos  com o
imóvel de Antonia Cândido de Almeida.
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Parágrafo  único  –  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput será  utilizado  pela
administração pública municipal na construção de unidade de assistência social.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: A certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Monte

Sião comprova que o imóvel de que trata a proposição é de propriedade do Estado.
Tendo em vista a localização do imóvel e a pretensão do município de otimizar sua

destinação social, é que se propõe a presente doação .
Em vista  do  exposto,  espero  contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres

parlamentares desta Casa para a aprovação deste projeto.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.382/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.833/2014)

Altera o § 3º do art. 37 da Lei nº 13.243, de 23 de junho de 1999.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O § 3º do art. 37 da Lei nº 13.243, de 23 de junho de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 37 – (...)
§ 3º – Observado o disposto nos parágrafos anteriores, não serão objeto de tributo

nem de penalidades as diferenças apuradas em levantamento de dados relativos a
gados bovino e suíno, no confronto das declarações prestadas pelo produtor rural,
nem as diferenças apuradas em contagem física do plantel, levantamentos fiscais in
loco e verificações fiscais, relativamente ao exercício de 2012 e exercícios anteriores,
ainda  que  resultantes  de  autuação  já  consumada,  de  inscrição  em  dívida  ativa,
ajuizada ou não sua cobrança.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  O Norte  de  Minas e o  Vale  do Jequitinhonha,  “bolsão da miséria”,

estão vivendo a pior seca dos últimos 40 anos. Um projeto de responsabilidade de
dois  jornalistas do InterTV Grande Minas retrata a realidade da população rural  e
urbana  dessas  regiões.  Os  jornalistas  Délio  Pinheiro  e  Geraldo  Humberto
percorreram mais  de dois  mil  quilômetros no extremo Norte  de Minas e puderam
conviver,  em  diversos  municípios,  com  a  maior  seca  dos  últimos  40  anos.  Essa
experiência vivida por eles resultou no movimento Vidas Áridas, documentado em 40
fotos na exposição Fome de Água no Sertão Mineiro. Nas cidades e na zona rural há
falta  de  água  para  o  consumo  humano  e,  desde  o  início  da  estiagem,  existe  a
necessidade de abastecimento por carros-pipas.

As  autoridades  devem  assumir  a  responsabilidade  que  lhes  cabe,  no  âmbito
municipal,  estadual  e  federal,  no  sentido  de  executar  ações  que  possibilitem  o
aproveitamento  das águas das  chuvas,  mesmo que escassas,  através de  caixas,
barragens, etc.

Outro fator que tem dificultado a vida do produtor rural é a inadimplência com o
Estado e com os Bancos do Nordeste e do Brasil, principalmente. O produtor rural,
apesar de honesto e trabalhador, não consegue quitar seus débitos com o Estado e,
em vista disso, é inscrito em dívida ativa, ficando, dessa forma, impedido de obter
certidão negativa de débito e de exercer qualquer atividade no ramo do comércio ou
da indústria.

Com suas terras prejudicadas por falta de chuva ou de irrigação, nada produzem.
As  pastagens  acabam-se.  Além  disso,  as  terras,  muitas  vezes,  encontram-se
hipotecadas. Os bovinos e outros animais que o produtor rural possuía precisam ser
vendidos para a manutenção da família e dos empregados, quando ainda existem.

Os  produtores  rurais  de  pequeno  porte,  que  viviam  da  renda  da  sua  pequena
propriedade, vivem hoje da aposentadoria de algum familiar ou de cestas básicas.
Eles não têm como quitar seus débitos com o Estado e com os bancos, pois a sua
preocupação maior é com a manutenção de suas famílias.

Enfim, a falta de chuva e de ações por parte do poder público tem um grande peso
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na vida desses cidadãos de semblantes tristes e lágrimas nos olhos. Surge daí um
grande  poder,  uma  coragem  imensa  de  mobilização  para  que  essa  situação  se
modifique.

Diante  do  exposto  e  com o  objetivo  de  criar  soluções  para  a inclusão social  e
ambiental  das pessoas  que sofrem com tantas  dificuldades,  é  necessário  que os
deputados da região e os de outras regiões se unam em prol do povo sofrido do Norte
de Minas e do Vale do Jequitinhonha.

Finalizando,  solicito  o  indispensável  apoio  de  nossos  nobres  pares  para  a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.383/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.825/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Travessia,  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 Travessia, com sede no

Município de Santa Luzia.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação: Esta proposição tem como objetivo atender a dispositivos legais sobre

a  obtenção  de  título  de  utilidade  pública  na  forma  da  legislação  em  vigor.
Meritoriamente, como se pode observar da documentação que acompanha o projeto
de lei,  a  referida entidade presta relevante serviço social  à comunidade de forma
sistemática  e  ativa.  Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida
idoneidade, não remuneradas pelo exercício de sua função.

Em face do exposto, peço o apoio de meus 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 1.384/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.183/2014)

Dispõe sobre a destinação de espaço físico para exposição e comercialização de
produtos de economia solidária nos eventos públicos que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Nos eventos públicos, tais como festas, feiras, exposições e congêneres,

realizados  no  âmbito  do  Estado,  fica  assegurada  parte  do  espaço  físico  para
exposição e comercialização de produtos oriundos da economia solidária.

Parágrafo único – Para efeitos desta lei, são considerados da economia solidária os
produtos, bens e serviços originários de produtores e prestadores de serviços que
integrem os quadros de cooperativas e associações de classe.

Art. 2º – O espaço físico a que se refere o caput do art. 1º desta lei deve ganhar
destaque e localizar-se, preferencialmente, na entrada do evento.

Art. 3º – Em caso de descumprimento do disposto nesta lei, ao infrator fica vedada
a realização de novos eventos pelo prazo de cinco anos.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que lhe couber, em
sessenta dias contados de sua publicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Fábio Cherem
Justificação: Esta lei objetiva fomentar a exposição e facilitar a comercialização dos

produtos, bens e serviços oriundos da economia solidária, que visa à valorização do
ser  humano,  e  cria  uma  estratégia  para  a  diminuição  da  pobreza  e  para  o
desenvolvimento sustentável.

Alicerçada  em  cooperativas  e  associações,  a  economia  solidária  é  forma  de
produção que concebe o  trabalho como expressão da liberdade humana,  que se
insere no processo de democratização econômica, essencialmente ligado à inclusão
social.

A partir da produção, comercialização e consumo de bens e serviços, é criada uma
alternativa  para  aqueles  que  se  encontram  à  margem  do  sistema  econômico,
formando-se,  desse  modo,  relações  de  trabalho  fundadas  na  cooperação,
autogestão, solidariedade e reunião de esforços e recursos pessoais.
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Com  a  presença  em  eventos  públicos  e  apresentação  das  experiências
provenientes da cultura da economia solidária como forma de produção e cultura,
acredita-se que haverá maior acesso a novos mercados consumidores.

Dessa forma, este projeto tem uma finalidade multifacetária, de modo a abranger o
campo econômico, social e ecológico.

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

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 42/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.385/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.677/2013)

Dá a denominação de Margarida Alves Vieira à ponte localizada na Rodovia MG-
238, entre os Municípios de Cachoeira da Prata e Maravilhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominada Margarida Alves Vieira a ponte localizada na Rodovia

MG-238, entre os Municípios de Cachoeira da Prata e Maravilhas.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Leonídio Bouças
Justificação: Tem por objetivo este projeto de lei  fazer  homenagem à Margarida

Alves Vieira, filha de José Alves Moreira e Rita Gonçalves Reis. Nascido no interior de
Minas Gerais, no Distrito de Pindaíbas, no Município de Pequi, o pai de Margarida foi
um dos muitos operários que ajudou a construir a antiga ponte sobre o rio Paraopeba.
Em 1946,  Margarida casou-se com Geraldo Gonçalves Vieira. A jovem Margarida,
juntamente com seu marido,  deixou a pequena Pindaíbas,  onde tinha uma venda
bastante próxima à ponte, dispostos a encontrar na antiga Cachoeira de Macacos
uma forma mais digna de criar a família.

No ano de 1966, Margarida ficou viúva e criou sozinha seus cinco filhos. Tornou-se
uma mulher bem-sucedida na economia local, dona de um famoso bar e mercearia na
emancipada Cachoeira da Prata.
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Respeitada por sua ética e generosidade, Dona Margarida foi uma das figuras mais
queridas da região.

O bar serviu como parada de ônibus, utilizado pela Viação Sertaneja e pela antiga
Viação Freitas.

Qualquer viajante ou conterrâneo ficava encantado quando em seu estabelecimento
ouviam seus “causos”. Margarida se tornou uma das maiores influências políticas de
sua cidade e toda a região.

Mesmo  adoentada,  Margarida  Alves  Vieira  foi  uma  mulher  com  força  de  viver
admirável,  uma  lutadora  pela  vida;  com  certeza,  era  uma  das  pessoas  mais
carismáticas e  conhecidas  na  região.  Em 28/5/2013,  ela  deixa  a  vida  e entra na
historia de um povo como exemplo de determinação e humildade.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres parlamentares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.386/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.499/2013)

Declara de utilidade pública a Colônia Z-9 de Pescadores de Nanuque, com sede
no Município de Nanuque.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Colônia  Z-9  de  Pescadores  de

Nanuque, com sede no Município de Nanuque.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: A Colônia Z-9 de Pescadores de Nanuque, com sede no Município de

Nanuque,  é  uma associação civil  sem fins  lucrativos,  de finalidade filantrópica.  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
27/7/1998.
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A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um
ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma
remuneração pelas funções que exercem, conforme consta em atestado da Câmara
Municipal de Nanuque.

– 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 1.387/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.462/2013)

Dá denominação à Rodovia MG-187, no Município de Ibiá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  denominada  Rodovia  Papa  São  Pedro  a  Rodovia  MG-187,  que

começa no entroncamento da Rodovia MG-230, no Município de Serra do Salitre, e
termina no entroncamento com a Rodovia BR-262, no Município de Ibiá.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Deiró Marra
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 papa São Pedro.

Segundo o Novo Testamento, Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, e os
católicos o consideram como o primeiro papa da Igreja Católica, detentor, até hoje, do
mais longo papado da história, cerca de 37 anos.

Desde a antiguidade, a comunidade de Roma, chamada atualmente de Santa Sé
pelos católicos, teve o primado sobre todas as outras comunidades locais (dioceses)
e, baseado nessa concepção, o ministério de Pedro continua sendo exercido até hoje
pelo bispo de Roma, segundo o catolicismo romano, assim como o ministério dos
outros apóstolos é exercido pelos bispos unidos a ele, que é a cabeça do colégio
apostólico, do colégio episcopal.
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Venerado por toda a cristandade, padroeiro dos papas e dos pescadores, o papa
São Pedro nasceu com o  nome de Simão Pedro,  no ano 1  a.C,  em Betsaida,  e
faleceu em 67 d.C, em Roma.

– 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 1.388/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.353/2011)

Dispõe  sobre  a  proteção,  o  auxílio  e  a  assistência  aos  policiais  e  bombeiros
militares, policiais civis e agentes penitenciários do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  O  Estado  oferecerá  proteção,  auxílio  e  assistência  aos  policiais  e

bombeiros  militares,  policiais  civis  e  agentes  penitenciários  cuja  vida  esteja  em
situação de risco  ou cuja  integridade física  esteja  sendo ameaçada em razão da
natureza de suas atividades ou em função do local onde residem.

§  1°  –  Para  os  fins  desta  lei,  considera-se  em  situação  de  risco  ou  com  a
integridade física ameaçada o policial, o bombeiro militar ou o agente penitenciário
que:

I – seja vítima de ameaça comprovada em procedimento administrativo, policial ou
judicial em decorrência do exercício regular de sua função;

II – seja vítima de ameaça em razão de ter sido arrolado como testemunha em
procedimento policial ou judicial, originado de fato em que não tenha atuado como
autor, coautor ou partícipe.

§ 2° – A proteção, o auxílio e a assistência de que trata esta lei estende-se aos
familiares  que,  em  razão  da  natureza  das  atividades  exercidas  por  policial  ou
bombeiro  militar,  policial  civil  ou  agente  penitenciário  ou  do  local  onde  residam,
estejam em situação de risco ou com a integridade física ameaçada.

Art. 2° – As medidas previstas nesta lei serão prestadas por meio da instituição de
programa  estadual  de  proteção,  auxílio  e  assistência  aos  policiais  e  bombeiros
militares, policiais civis e agentes penitenciários com o objetivo de:

I – recuperar e manter a capacidade produtiva dos policiais e bombeiros militares,
policiais civis e agentes penitenciários;
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II  –  assegurar  a  adoção  de  medidas  que  visem  a  reparar  os  danos  físicos  e
materiais sofridos pela vítima;

III  –  elaborar  e executar  plano de auxílio  e de  manutenção econômica para as
vítimas,  testemunhas  e  seus  familiares  que  estiverem  sofrendo  ameaças  e
necessitem de transferência temporária de residência.

Art. 3° – O poder público oferecerá aos policiais e bombeiros militares, policiais civis
e agentes penitenciários em situação de risco, no âmbito do programa de que trata o
art. 2°, as seguintes medidas:

I – transferência de residência com locação de imóvel por um período de até dois
anos, podendo ser prorrogado até cessarem os motivos da inclusão no programa;

II – escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de
trabalho ou para a prestação de depoimentos;

III – segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações;
IV – preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais;
V – ajuda financeira mensal para prover às despesas necessárias à subsistência

individual  ou  familiar,  no  caso  de  a  pessoa  protegida  ser  familiar  e  estar
impossibilitada de desenvolver trabalho regular;

VI – suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos
vencimentos ou vantagens;

VII – apoio e assistência social, médica e psicológica;
VIII – sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida;
IX – apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações civis

e administrativas que exijam o comparecimento pessoal.
Art.  4°  –  O  programa  a  que  se  refere  o  art.  2°  contará  com  um  Conselho

Deliberativo, ao qual caberá o acompanhamento da implementação desta lei.
§  1°  –  As  deliberações  do  Conselho  Deliberativo  serão  tomadas  por  maioria

absoluta de seus membros.
§ 2° – O Conselho Deliberativo elaborará o seu regimento interno, em que definirá

seu regime de funcionamento.
Art.  5°  –  O  Conselho  Deliberativo  será  composto  pelos  seguintes  membros,

nomeados pelo governador do Estado:
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I – um diretor de Recursos Humanos, que o presidirá;
II – um psicólogo;
III – dois representantes de associações de classe;
IV – um assistente social;
V – um representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos;
VI – um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa

do Estado;
VII  – um representante da Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social;
VIII – um integrante do serviço de inteligência;
IX – um integrante da Corregedoria;
X – um representante do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça

de Defesa dos Direitos Humanos, de Apoio Comunitário e de Conflitos Agrários –
CAO-DH –;

XI – o ouvidor de Polícia do Estado.
Art. 6° – São atribuições do Conselho Deliberativo:
I – referendar os pedidos de inclusão no programa, segundo os critérios indicados

nesta lei e no art. 5° da Lei Federal nº 9.807, de 13 de julho de 1999;
II – apreciar a exclusão do programa dos beneficiários que não se tenham adaptado

às  regras  necessárias  à  proteção  oferecida  ou  que  tenham,  por  qualquer  outro
motivo, manifestado conduta incompatível com ele;

III – especificar o tipo de proteção e auxílio necessário nos casos admitidos pelo
programa;

IV – buscar unificar as ações necessárias à proteção e ao auxílio aos beneficiários;
V  –  propor  a  realização  de  convênio  com  entidade  pública  ou  privada  para  a

execução das medidas de proteção e auxílio;
VI – organizar e coordenar rede de proteção social entre entidades civis, militares e

religiosas para atender as finalidades do programa;
VII – divulgar os objetivos do programa entre os militares e servidores;
VIII  –  assegurar  o sigilo  das providências  tomadas e dos dados  referentes aos

casos examinados;
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IX – definir plano para adoção dos mecanismos de proteção às vítimas de ameaça
nos casos de transferência de residência;

X – fixar a ajuda financeira mensal a que se refere o inciso V do caput do art. 3° no
início de cada exercício financeiro;

XI – apresentar ao Chefe do Poder Executivo proposta orçamentária para o custeio
das despesas com as medidas de proteção de testemunhas ameaçadas.

Art.  7°  –  O  Estado,  por  meio  dos  órgãos  competentes,  atuará  para  apurar  as
ameaças  sofridas  por  policiais  e  bombeiros  militares,  policiais  civis  e  agentes
penitenciários, identificar os autores e adotar as medidas judiciais e administrativas
cabíveis.

Art. 8º – Os servidores contemplados pelo programa terão prioridade na aquisição
de moradia fora da área de risco das ameaças, caso a situação se prolongue por
mais de quatro anos.

Art. 9° – As despesas decorrentes da execução do programa de que trata o art. 2°
correrão  à  conta  de  dotação  orçamentária  do  órgão  a  que  pertencer  o  servidor
beneficiado  pelo  programa,  bem  como do  Programa  Lares  Geraes  –  Segurança
Pública.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Durval Ângelo
– 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 1.389/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.392/2011)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Passa-Tempo 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 Passa-

Tempo o imóvel  com 10.000m² (dez mil  metros  quadrados),  no local  denominado
Pasto do Açude, no Município de Passa-Tempo, com as confrontações começando na
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estaca 57 da rodovia, medindo 12m (doze metros) até atingir a faixa da rodovia com
sucessores de Hildemano Teixeira Amorim; seguindo numa extensão de 21m (vinte e
um metros) até o córrego; seguindo pelo córrego até a altura das estacas 62+18;
volvendo à direita em linha reta, numa extensão de 39,50m (trinta e nove metros e
cinquenta  centímetros)  até  onde  faz  canto  nas  divisas  de  Ibraim  Abrão  Ubá;
prosseguindo em reta numa extensão de 82m (oitenta e dois metros); confrontando
com Ibraim Abrão Ubá até canto nas divisas do Ginásio Nossa Senhora da Glória;
volvendo  um  pouco  à  direita  com  o  mesmo ginásio,  numa  extensão  de  76,50m
(setenta e seis metros e cinquenta centímetros), até onde faz canto; daí volvendo à
direita em linha reta numa extensão de 69m (sessenta e nove metros) atingindo a
faixa  de  domínio  da  rodovia,  seguindo  em  linha  reta  mais  13m  (treze  metros)
atingindo a faixa de domínio da rodovia,  seguindo em linha reta mais 13m (treze
metros) atingindo o ponto inicial.

Parágrafo único – O imóvel descrito no caput deste artigo está registrado sob o n°
9.176,  fls.  183,  Livro 3-I  do Serviço Registral  de Imóveis  do Município  de  Passa-
Tempo.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação:  A federação  brasileira  –  art.  18  da  Constituição  da  República  –  é

formada pela União, Estados e Municípios em união indissolúvel – art. 1º da referida
Carta.

Embora  distintos,  os  entes  federados  estão  submissos  ao  regime  de  direito
administrativo  que  se  norteia,  entre  outros,  pelo  princípio  de  preponderância  do
interesse público. Sem dúvida, o assunto de natureza local – art. 30 da Constituição –
destaca e dá tonicidade ao interesse municipal.

Como princípios, os interesses públicos de um ente federado não excluem o do
outro; antes, pelo princípio sócio-histórico, preponderara ora um, ora outro.

Assim  é  que,  em  15/12/1971,  o  Município  de  Passa-Tempo,  por  via  do  Poder
Legislativo, trouxe a lume a Lei Municipal nº 506, pela qual o Executivo Municipal foi
autorizado a doar ao Estado imóvel com 10.000m².
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A motivação da doação, estampando o interesse público presente à época, era a de
que o DER edificasse acampamento às margens da estrada em construção.

Fixou o art. 2º da citada norma municipal ao munictruisse ativo, trouxe a lume a Lei
Municipal  506  em  que  o  Executivo  Municipal  fora  autorizado  a  doaque  o  imóvel
reverteria ao município na hipótese de ausência de cumprimento de finalidade. Certo
é que na época da construção da estrada havia sustentabilidade para efetivação da
doação.

A Constituição de 1988 atribuiu ao município inúmeras outras competências e, por
conseguinte, o fez carecer de mais recursos e investimentos para atendimento aos
interesses locais.

O Município de Passa-Tempo, novamente de posse do imóvel,  poderá ampliar a
oportunidade de emprego, a renda e a educação, o que é o patamar visualizado com
o presente projeto.

Por imperativo legal,  os bens públicos devem estar atrelados a fim público. Isso
importa dizer que não pode ficar sem utilidade ou ocioso.

Deve-se entender também a constante simbiose que deve imperar entre os entes
federativos.  Estado  e  Municípios  devem  nortear  suas  ações  no  potencializar  da
efetivação plena dos interesses públicos.

A Lei Federal nº 8.666, de 1993, art. 17, inciso I, alínea “b ”, autoriza a doação para
órgão de outra esfera  de  governo.  Por  seu turno,  o §  1º  do  mencionado art.  17
determina  a  reversão  ao  patrimônio  da  pessoa  jurídica,  cessadas  as  razões  que
justificaram  a  doação.  Assim  é  que  o  presente  projeto  merece  acolhida  e,  por
conseguinte, ser 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.

PROJETO DE LEI Nº 1.390/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.500/2011)

Dispõe sobre o controle e o registro de documentos pessoais  apresentados em
portarias de prédios de habitação, edificações comerciais e de serviços e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – A segurança privada tem como objetivo exclusivo:
I – a proteção de bens móveis e imóveis e de serviços;
II – a vigilância e o controle do acesso, da permanência e da circulação de pessoas

em instalações, edifícios e locais fechados ou vedados, nos termos da lei, ao público
em geral.

Art.  2º  –  Não  constituem  serviços  de  segurança  privada  nem  sistemas  de
autoproteção  aqueles  que  são  prestados  por  entidades  de  administração  de
propriedades,  designadamente sob a forma de mera vigilância de entradas ou de
portaria a prédios de habitação.

Art. 3º – Ficam proibidas no Estado, sob cominação da legislação penal vigente, as
atividades  de  segurança  privada  nas  edificações  residenciais,  comerciais  e  de
serviços que envolvam:

I – a instalação de sistemas de segurança susceptíveis de fazer perigar, direta ou
indiretamente, a vida ou a integridade física das pessoas;

II  –  a  instalação  de  equipamento  técnico  e  a  prestação  de  serviços  pessoais
susceptíveis de ofender ou ameaçar a integridade física ou moral dos cidadãos e os
seus direitos fundamentais.

Art.  4º  – A segurança privada nas portarias  de prédios residenciais,  edificações
comerciais  e  de  serviços destina-se  exclusivamente a  prevenir  o  cometimento  de
ilícitos  criminais,  ficando  proibido  tirar  cópia  de  documentos  pessoais  através  de
equipamentos de vídeo, scanner ou outro equipamento tecnológico.

Art. 5º – Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de
pessoa  em  órgãos  públicos,  prédios  residenciais,  edificações  comerciais  e  de
serviços serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente
ao interessado.

Art. 6º – Constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples ou multa
de R$1.000,00 (mil reais), a retenção de qualquer documento pessoal, com ou sem
fotografia.

§  1º  –  Ficam  as  pessoas  jurídicas,  os  proprietários,  os  síndicos  ou  os  seus
representantes legais  responsáveis,  pelo  prazo  de 12 (doze)  meses,  pela  guarda
provisória das anotações dos documentos pessoais cadastrados ou das filmagens.
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§ 2º – Após o prazo de 12 (doze) meses, as anotações dos documentos pessoais
cadastrados poderão ser entregues às autoridades policiais legais pertinentes.

Art. 7º – Toda e qualquer ocorrência dentro das instalações físicas das edificações
comerciais  e  de  serviços  deverão  ser  comunicadas  imediatamente  a  autoridade
policial pertinente.

Art. 8º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até noventa dias.
Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação:  Esta  proposta  de  legislação  objetiva  insculpir  no  universo  jurídico

estadual legislação complementar sobre a apresentação e o uso de documentos de
identificação pessoal, regida em parte pela Lei Federal de nº 5.553, de 6/12/1968,
cujo art. 1º determina que a nenhuma pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado,  é  lícito  reter  qualquer  documento  de  identificação  pessoal,  ainda  que
apresentado por fotocópia, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar,
título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, casamento,
comprovante de naturalização e identidade de estrangeiro.

Em face do evidente lapso temporal entre a publicação da referida legislação aos
dias atuais, inclusive com amparo na questão do crescimento da violência física e
contra  o  patrimônio,  tornou-se  comum a exigência  de  documentos  pessoais  para
passar pelas portarias de prédios residenciais, comerciais e de serviços, os quais são
reproduzidos e arquivados na memória de computadores ou em outros equipamentos
tecnológicos afins, não se sabendo a destinação final dos arquivos dos documentos
copiados, em face da ausência de legislação sobre o assunto.

Ademais,  em  detrimento  da  lei  federal  supramencionada,  o  §  2º  do  art.  24  da
Constituição de República dispõe que “A competência da União para legislar sobre
normas  gerais  não  exclui  a  competência  suplementar  dos  Estados”,  sendo  esse
justamente o cerne da questão: complementar legislação parcialmente estatuída.

Por outro lado, a Lei nº 9.453, de 1997, acrescentou ao art. 2º do mesmo diploma
legal a limitação da retenção de documento quando exigido para a entrada da pessoa
em  órgãos  públicos  e  privados.  Nessa hipótese,  cumprida  a  exigência,  os  dados
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serão anotados e o  documento imediatamente  devolvido  ao exibidor,  fato que na
realidade não ocorre.

Portanto, há de se entender que a exigência e a retenção do documento devem
guardar  certo  grau  de  proporcionalidade  e  privacidade  em  relação  ao  ato  a  ser
executado,  sendo  pertinentes  a  anotação  e  a  devolução  dele,  justamente  para
garantir a reserva e a segurança do documento apresentado. Peço o apoio dos meus
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 1.391/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.558/2011)

Veda cobrança de despesas condominiais na hipótese que menciona e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – É vedada a cobrança de quota das despesas de condomínio, a qualquer

título, antes da efetiva posse do imóvel pelo adquirente.
Parágrafo único – A incidência do disposto no caput, além das sanções previstas na

Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sujeitará o infrator a multa no valor
de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art.  2º  –  Na  hipótese  de  atraso  na  entrega  do  imóvel  ao  comprador,  será
assegurada a rescisão contratual sem reservas e a indenização mínima de 10% (dez
por cento) do valor do imóvel.

Parágrafo  único  –  A  ocorrência  da  hipótese  prevista  no  caput acarretará  à
construtora  a  proibição  de  contratar  novos  empreendimentos  antes  de  garantir  a
entrega do imóvel já alienado.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação:  O acelerado crescimento  do  mercado imobiliário  nos  últimos  anos,

com a possibilidade cada vez maior  de o consumidor brasileiro adquirir  sua casa
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própria,  tem  dado  ensejo  ao  surgimento  de  duas  situações  que  exigem imediata
regulação. A primeira diz respeito à cobrança feita ao adquirente, pela construtora ou
incorporadora, da taxa ou quota condominial antes mesmo do recebimento efetivo do
imóvel, ou seja, da entrega das chaves. A outra, diretamente ligada à primeira, refere-
se ao atraso na entrega das chaves, em total desrespeito ao prazo convencionado
em cláusula contratual, fato que acaba por ocasionar sérios transtornos e prejuízos
que o consumidor não pode suportar. É o que está sendo denominado no mercado de
overbooking da construção civil.

Quando se trata  da cobrança das obrigações condominiais,  somente quando já
tenha recebido as chaves e passado a ter a disponibilidade da posse, do uso e do
gozo  da  coisa,  é  que  se  deve  reconhecer  legitimidade  passiva  ao  promitente
comprador de unidade autônoma quanto às obrigações respeitantes aos encargos
condominiais,  ainda que não tenha havido o registro do contrato de promessa de
compra e venda. São nesse sentido os recentes e reiterados julgados do Superior
Tribunal  de  Justiça,  notadamente  nos  Recursos  Especiais  nºs  212799/SP  e
489647/RJ.

A prática, no entanto, tem sido as construtoras transferirem para o comprador do
imóvel a taxa de condomínio já a partir da emissão do habite-se. O problema é que
essa  autorização  municipal  não  é  garantia  de  que  o  imóvel  será  entregue
imediatamente. No caso dos prédios, por exemplo, a lei exige o desmembramento da
matrícula  do  empreendimento para  cada unidade,  para  assim  lavrar  a  escritura  e
registrar  o imóvel,  o que demanda razoável  período de tempo.  Isso sem contar a
própria demora na entrega das chaves, quando a negociação envolve financiamento
bancário para quitar o saldo devedor com a construtora.

Por  outro  lado,  o  atraso  da  obra  prejudica  todo  o  andamento  do  processo  de
financiamento do imóvel. Assim, há casos em que a administração do condomínio é
constituída antes de o imóvel ficar pronto, surgindo a possibilidade de cobrança de
despesas condominiais do proprietário que ainda não recebeu as chaves.

Com  a  proposição  que  apresentamos,  eventual  despesa  condominial  é  de
responsabilidade de quem tem a posse do imóvel, a saber, da construtora. Portanto, é
dela que o condomínio deve cobrar as taxas.
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Em outro diapasão, a proposição disciplina quanto ao atraso na entrega do imóvel,
determinando sanções e reparações para o caso da mora decorrente, principalmente,
daquelas situações em que o empreendedor não se acautela e promove múltiplos
lançamentos sem a capacidade necessária para cumprir com o que propõe.

Por tais razões, solicitamos dos nobres pares 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 1.392/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.559/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Alvinopolense  para  o
Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no Município de Alvinópolis.

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

Alvinopolense para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no Município de
Alvinópolis.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Alvinopolense para o Desenvolvimento Artístico e Cultural,  que é uma
sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  com  duração  indeterminada,  em  pleno
funcionamento desde sua fundação.

A  entidade  tem  como  finalidade  promover  o  desenvolvimento,  a  defesa  e  a
democratização da comunicação e da informação.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades assistenciais,  tendo em vista que ela atende
aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.393/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.577/2011)

Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  de  Campo  de  Guaxupé,  com  sede  no
Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube de Campo de Guaxupé, com

sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: O Clube de Campo de Guaxupé é uma associação sem fins lucrativos,

com duração por tempo indeterminado, com sede no Município de Guaxupé. Tem por
finalidade promover e estimular entre seus associados a prática e o desenvolvimento
da cultura física, artística, moral, intelectual, cívica e recreativa em suas diferentes
modalidades. Seus estatutos estão registrados no Cartório do 2º Ofício Notarial da
Comarca de Guaxupé.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.394/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.903/2011)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Belo  Vale  o  imóvel  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Belo Vale imóvel

com área de 10.000,00m² (dez mil metros quadrados), situado nesse município, sob
matrícula nº 13.418, a fls. 49 L – 3 M, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Bonfim.

Parágrafo  único  –  O imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
instalação de apoio operacional da prefeitura e a atividades de interesse social da
comunidade.
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Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Belo Vale de imóvel de

propriedade do Estado, situado nesse município.
Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do município, para atividades de interesse
social e instalação de apoio operacional da prefeitura.

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 1.395/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.060/2011)

Altera o item 11.1.1 do Anexo I a que se refere o § 1º da Lei nº 19.481, de 12 de
janeiro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O item 11.1.1 do Anexo I a que se refere o § 1º da Lei nº 19.481, de 12 de

janeiro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“11.1.1 – Implementar os princípios da gestão democrática e descentralizada, por

meio do fortalecimento dos órgãos colegiados das escolas públicas, dos Municípios e
do Estado, e do aperfeiçoamento do processo de participação dos pais na definição
do  conteúdo  da  grade  extracurricular  e  da  comunidade  na  gestão  das  escolas,
fundamentada nos pressupostos da transparência, da moralidade e da publicidade.”.

Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação: A alteração proposta tem como objetivo ampliar a participação de pais

de alunos na elaboração da grade extracurricular das escolas estaduais.
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O art. 53 da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – versa
sobre o direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do processo pedagógico, bem
como participar da definição de propostas educacionais.

Na mesma linha de raciocínio, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB –,
instituída pela Lei nº 9.394, de 1996, possibilita à comunidade sua participação na
gestão escolar versando que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática  do  ensino  público  na  educação  básica  de  acordo  com  suas
peculiaridades  e  conforme  os  princípios  da  participação  dos  profissionais  da
educação na elaboração do projeto  pedagógico  da  escola  com a  participação da
comunidade escolar e local, em conselhos escolares ou equivalentes aos sistemas de
ensino,  assegurando  às  unidades  escolares  progressivos  graus  de  autonomia
pedagógica e administrativa e de gestão financeira.

O notório educador Paulo Freire chamava a atenção para a participação dos pais e
da comunidade.  Dizia  que  mudar  a cara  da escola  pública  implica  também  ouvir
meninos e meninas, sociedade de bairro, pais, mães, diretores, delegados de ensino,
professores, supervisores, comunidade científica, zeladores e merendeiras.

Portanto, a participação da comunidade na gestão escolar pode retirar do Estado o
protagonismo das políticas sociais que garantem os serviços essenciais da educação,
evitando-se textos e conteúdos não aprovados pela maioria da sociedade.

– 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 1.396/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.201/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Vida  Nova  –  Avim  –,  com  sede  no
Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Vida Nova – Avim –, com

sede no Município de Três Pontas.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Duarte Bechir
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Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação
Vida Nova – Avim. Em pleno funcionamento desde sua fundação, é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade promover múltiplas ações em favor da cidadania,
merecendo destaque o trabalho de recuperação de pessoas dependentes químicas,
entre outras missões sociais.

Pretende-se com este projeto assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades assistenciais, 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 aprovar 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 1.397/2015
Institui a Política Estadual de Incentivo ao Empreendedorismo, ao Desenvolvimento

Industrial e às Novas Tecnologias e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Esta lei institui a Política Estadual de Incentivo ao Empreendedorismo, ao

Desenvolvimento Industrial e às Novas Tecnologias e dá outras providências.
Parágrafo único – A política de que trata esta lei  será implementada pelo Poder

Executivo em articulação com os setores da sociedade civil organizada.
Art. 2º – São objetivos da política que trata esta lei:
I – incentivar a criação e instalação de novas indústrias no Estado de Minas Gerais;
II – fomentar o desenvolvimento industrial e tecnológico no Estado;
III  –  estimular  investimentos  públicos  e  privados  para  o  desenvolvimento

sustentável das atividades de que trata esta lei;
IV – gerar oportunidades de emprego e aumento de renda nos setores atingidos

pela política de que trata esta lei;
V – conceder benefício e gerar receitas para o Estado;
VI – qualificar e capacitar jovens para o empreendedorismo e o desenvolvimento de

novas tecnologias;
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VII – criar polos industriais regionalizados.
Art.  3º  –  A  Política  Estadual  de  Incentivo  ao  Empreendedorismo,  ao

Desenvolvimento Industrial e às Novas Tecnologias tem como diretrizes:
I – o estabelecimento de ações permanentes e articuladas entre entes públicos e

privados  voltados ao  incentivo  à  criação e  instalação de indústrias  no  Estado  de
Minas Gerais;

II – a criação de um programa de incentivo fiscal que leve em conta, principalmente,
o  desenvolvimento  industrial  sustentável,  o  empreendedorismo  e  a  instalação  no
Estado de Minas Gerais;

III  –  o  estabelecimento  de  parcerias  com  os  municípios  e  entidades  civis
organizadas para a implantação e desenvolvimento da política de que trata esta lei;

IV  –  o  incentivo  à  pesquisa,  ao  desenvolvimento  de  novas  tecnologias  e  ao
desenvolvimento industrial sustentável.

Art.  4°  –  Compete  ao  Poder  Executivo,  na  administração  e  na  gerência  dos
programas criados para a efetivação da política de que trata esta lei:

I – instituir programas e pacotes de incentivos fiscais;
II  –  promover  a  integração  entre  o  setor  produtivo,  a  sociedade  civil  e  órgãos

públicos;
III – estabelecer requisitos para as indústrias participarem da política;
IV – facilitar o acesso ao crédito, por meio dos bancos e entidades estatais, para o

desenvolvimento das ações de que trata esta lei.
Art.  5º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Fábio Avelar Oliveira
Justificação: As políticas voltadas para o desenvolvimento industrial são ações e

instrumentos amplamente utilizados com o objetivo de fomentar o setor industrial e
aumentar as taxas de crescimento econômico.

Essas políticas devem ser entendidas como uma ponte entre o presente e o futuro,
e  os  seus  desafios  devem  ser  de  longo  prazo,  não  se  limitando  a  um  governo,
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voltados a promover mudanças na estrutura produtiva e a aumentar a competitividade
e a renda.

Em suma, sua finalidade é promover o desenvolvimento de setores econômicos
fundamentais  para  a  geração de  divisas,  difusão de  tecnologias  e  expansão dos
níveis de emprego, colaborando, dessa forma, para o aumento da competitividade
industrial e impulsionando o uso mais eficaz dos recursos naturais.

As  baixas  taxas  de  crescimento  econômico  do  setor  industrial  levaram  vários
economistas e intelectuais a apresentarem argumentos de que o Estado de Minas
Gerais está em um processo de desindustrialização, ou seja, em processo de queda
da participação do setor industrial na constituição do Produto Interno Bruto – PIB –
nacional.  Segundo esses estudos,  a  partir  de  certo  nível  de renda  per  capita,  se
começa o processo de desindustrialização, em decorrência da oferta de mão de obra
mais barata em outros estados. Como consequência, o estado deixa de produzir bens
industriais,  transferindo  a  sua  mão de  obra  para  setores  de  serviços  com  maior
intensidade tecnológica e com níveis de renda e de valor adicionado per capita mais
alto.

Nesse contexto,  como forma de fomentar  o  setor  industrial,  evitar  a evasão de
empresas  e  indústrias  para  outros  estados  e  contribuir  para  o  desenvolvimento
industrial  e  econômico  de  Minas,  gerando  emprego  e  renda,  apresentamos  este
projeto e contamos com o apoio dos nobres parlamentares.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.398/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.925/2012)

Dispõe sobre a confecção de carimbos e receituários para profissionais liberais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Os profissionais médicos, veterinários e odontólogos ficam obrigados a

apresentar documento autorizativo da respectiva categoria ao solicitarem a confecção
de carimbos e blocos de receituários.

§ 1º – No documento constarão os seguintes dados do profissional: nome, número
do registro no respectivo conselho profissional, número do registro no Cadastro de
Pessoas Físicas – CPF – e número da cédula de identidade.
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§ 2º – O documento a que se refere o art. 1º deverá ser emitido em quatro vias.
§ 3º – A primeira via ficará retida no respectivo conselho profissional, e as demais

serão entregues ao requerente, sendo uma para seu arquivo pessoal, e duas para a
empresa que executará o trabalho de confecção do carimbo ou receituário.

§ 4º – Ao término da execução do trabalho, a empresa manterá em seu arquivo
uma via do documento e devolverá a via restante ao conselho profissional que o tiver
expedido até o quinto dia útil do mês subsequente.

Art.  2º  –  Nos  blocos  de  receituários  ou  outros  documentos  relacionados  às
atividades dos profissionais a que se refere o art. 1º deverão constar, além do número
do  registro  no  respectivo  conselho,  os  números  de  registro  dos  títulos  de
especialidades citados no documento.

Art. 3º – A empresa que executa os serviços a que se refere esta lei fica obrigada a
se identificar  em todas as suas atividades através  de  seu número de registro  no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

Art. 4º – Em caso de sinistro, roubo, transferência de propriedades para terceiros ou
qualquer  irregularidade  que  possa  dificultar  a  fiscalização  ou  em  caso  de
encerramento das atividades, fica a empresa obrigada a comunicar, no prazo máximo
de dez dias, o evento aos conselhos de profissionais liberais a que se refere esta lei.

Art. 5º – O não cumprimento do disposto nesta lei ensejará aos infratores multa no
valor de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único – Em caso de descumprimento desta lei, o conselho profissional
respectivo encaminhará denúncia ao Ministério Público para que sejam tomadas as
medidas legais cabíveis.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  Denúncias  constantes  de  falsificação  de  carimbos  e  receituários

médicos são uma triste e perigosa rotina nos jornais de grande circulação, em todo o
território nacional.

A  utilização  criminosa  de  receituários  e  carimbos  falsos  pode  ter  graves
consequências  para  a  saúde  pública,  seja  na  utilização  de  medicamentos
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inadequadamente  prescritos  ou  na  distribuição  gratuita  de  medicamentos  pelo
Sistema Único de Saúde, além dos prejuízos causados por falsos documentos.

Nesse contexto, entendemos ser necessária a apresentação desta proposta, a fim
de colaborarmos para elevar o nível de segurança e a valorização profissional dos
médicos,  veterinários  e  odontólogos  e  também  das  empresas  que  confeccionam
carimbos e receituários, por meio da identificação do solicitante e da manutenção de
registros sobre os serviços contratados.

Por  fim, solicitamos especial  atenção para o estudo da matéria,  bem como sua
consequente 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 1.399/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.830/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de provadores de roupas adaptados à
população com deficiência ou mobilidade reduzida nos locais  que especifica e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam  os  estabelecimentos  que  comercializam  roupas,  vestuário,

indumentárias  ou  similares,  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  obrigados  a
adaptar,  no  mínimo,  um  de  seus  provadores  para  atendimento  às  pessoas  com
deficiência ou mobilidade reduzida.

Parágrafo único – Os estabelecimentos a que se refere o caput deste artigo são os
hipermercados, supermercados, atacadistas, shopping centers, centros comerciais e
lojas regularmente estabelecidas que tenham o comércio de roupas como uma de
suas atividades.

Art. 2º – Os estabelecimentos que exploram a comercialização de roupas, vestuário
e similares devem fazer afixar, em suas dependências e em local visível, placas ou
cartazes com os seguintes dizeres:

“Lei Estadual nº .../...
Este estabelecimento comercial disponibiliza provador adaptado às pessoas com

deficiência ou com mobilidade reduzida.”.
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Art. 3º – A fiscalização quanto ao cumprimento desta lei aplicará aos infratores as
seguintes penalidades, de forma sucessiva, no caso de sua inobservância:

I – notificação;
II – advertência;
III – multa no valor de 200 Ufemgs (duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais);
IV – cassação da inscrição estadual respectiva.
Art.  4º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias

contados da data de sua publicação.
Art. 5º – Os estabelecimentos comerciais terão o prazo de cento e oitenta dias, a

partir da regulamentação desta lei, para promoverem as adequações necessárias.
Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo facilitar a vida daqueles que têm

mobilidade  reduzida,  fazendo  com  que  se  torne  obrigatória  a  existência  de  pelo
menos um provador  adaptado em cada  estabelecimento  comercial  que explora  o
ramo do vestuário.

Em que pese a muitos estabelecimentos já estarem dando a devida atenção ao
assunto, faz-se mister que o espaço seja dotado da devida segurança e decência,
numa demonstração de consciência das necessidades de bem-estar dessas pessoas.

Trata-se de um projeto de elevado alcance, que gerará uma despesa mínima aos
comerciantes, mas que irá conferir dignidade sem preço para quem precisa.

Assim, contando com a aprovação deste projeto, antecipo o agradecimento aos
nobres deputados desta Casa.

– 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 1.400/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.606/2011)

Dá a denominação de Victor Belfort Arantes Filho ao trecho rodoviário que liga o
Município de Pequeri ao Município de Santana do Deserto.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominado Victor Belfort Arantes Filho o trecho rodoviário que liga o

Município de Pequeri ao Município de Santana do Deserto.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: Segundo o Sr. Antônio Monteiro de Oliveira, o Sr. Victor Belfort Arantes

Filho “deixou o poder como havia entrado: admirado e exaltado por todos”.
Popularmente conhecido como o “pai dos pobres”, o Sr. Victor Belfort Arantes Filho,

chamado  de  Vitote,  deixou  grande  saudade  em  toda  a  comunidade  e  foi  o
responsável  pela arrancada no desenvolvimento da  cidade a  partir  da  década de
1940.

Nascido no dia 9/12/1908, em Bicas, era filho de Julieta Tostes de Arantes e Victor
Belfort Arantes. Casou-se com Purificação Marques Sampaio Arantes, com quem teve
uma única filha, a Sra. Léa Marques Arantes, figura muito estimada em Pequeri. Após
ficar viúvo, casou-se pela segunda vez com a Sra. Lenira de Almeira Arantes.

Era fazendeiro e minerador, tendo estudado em um internato na cidade de Juiz de
Fora.  Apreciava a caça e a pesca,  atividades por  meio das quais  reunia amigos.
Essas  atividades  propiciaram  o  surgimento  de  diversas  histórias  pitorescas  e
acontecimentos que ficaram guardados na memória de muitas pessoas.

Como político, foi presidente do PMDB de Pequeri e depois prefeito nos anos de
1959 a 1962. Foi vice-prefeito na chapa de Luiz Abílio Pimenta Alves, no mandato que
se  iniciou  em  1973,  tendo  renunciado  juntamente  com  a  Sra.  Nair  Temponi,
presidente da Câmara na época, e com outros vereadores, antes do término dessa
gestão, por discordarem dos rumos do governo municipal. Essa situação culminou no
surgimento de duas grandes facções adversárias.

Sua marca foi trabalhar sempre em favor dos mais necessitados. Socorria mesmo
os  adversários  que  o  procuravam,  dispensando  a  todos  um  tratamento  amigo  e
cortês. Doou mais de uma centena de lotes para a população carente, formando o
que é hoje todo o Bairro Nossa Senhora Aparecida, Cruzeiro e arredores, tudo sem
pensar em lucros. A conservação das estradas era sempre realizada por seu governo,
pois era homem do interior e valorizava os acessos a outras localidades.
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Entre outras importantes obras e gestos, podemos citar o melhoramento do sistema
rodoviário do município; a completa restauração do serviço de água, com a troca dos
canos de toda a rede por  tubos novos e garantia  da higiene;  a aquisição de um
caminhão  para  a  Prefeitura,  melhorando  os  serviços  urbanos;  a  construção  que
murou em parte o estádio municipal;  o aumento da rede de iluminação pública; a
cooperação  decisiva  em  todas  as  iniciativas  filantrópicas  e  religiosas;  a
complementação financeira necessária à compra do campo do Sr. Valentino Ângelo
Granate; a construção do inesquecível Clube Recreativo dos Operários, atendendo
exclusivamente a classe operária; a doação do terreno para construção da Escola
Municipal Waldomiro Magalhães Pinto e do terreno para construção do Hospital de
Pequeri; a doação de muitos lotes para a Igreja Matriz de São Pedro; o atendimento
ostensivo aos mais carentes que recorriam à Prefeitura.

Essas foram algumas das muitas benfeitorias feitas pelo ex-prefeito Vitote, que o
credenciaram a receber tão justa homenagem. Além disso, chefiou brilhantemente o
Poder Executivo e sempre foi respeitado na cidade e na Zona da Mata como um mito,
inclusive pelos seus adversários. Em sua fazenda recebia importantes políticos, como
o então Senador Itamar Franco e o Deputado José Aparecido, seus correligionários
de muitas décadas.

Esta homenagem é, sem sombra de dúvida, um resgate formidável da figura do Sr.
Vitote.

– 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 1.401/2015
Dispõe sobre a instituição da Política Estadual de Prevenção e Combate ao Bullying

nos estabelecimentos da rede pública e privada de ensino de Minas Gerais e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Bullying nos

estabelecimentos da rede pública e privada de ensino de Minas Gerais.
Art. 2º – Considera-se  bullying, para os efeitos desta lei, toda e qualquer prática,
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presencial ou virtual, de violência física, verbal ou psicológica, intencional e reiterada,
de cunho vexatório ou intimidador, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas
em situação de fragilidade, com o objetivo de agredir, intimidar, ameaçar, humilhar ou
causar dor, angústia ou dano à vítima, inclusive por meio de exclusão social.

Art. 3º – Constituem atos de bullying, observado o disposto no art. 2º desta lei:
I – agredir ou amear, física ou verbalmente;
II – submeter colega, por meio de coerção física ou moral, à situação humilhante,

degradante ou vexatória na presença de outros sujeitos;
III – utilizar apelidos pejorativos, que ofendam a honra e a integridade moral, de

cunho  preconceituoso  quanto  a  diferenças  socioeconômicas,  físicas,  políticas,
culturais, religiosas, raciais ou de gênero;

IV – proferir ofensas ou promover o isolamento de aluno em relação ao restante do
grupo, com base no disposto no inciso anterior;

V – subtrair, causar dano ou destruir bens;
VI – extorquir ou ameaçar a fim de obter favores sexuais;
VII – utilizar recursos tecnológicos para propagar, promover ou divulgar conteúdos

ofensivos à moral ou à integridade psíquica e física.
Art.  4º  – Na hipótese de ocorrência de alguma das práticas descritas  no artigo

anterior,  a  vítima,  seus  pais,  representantes  legais  ou  qualquer  um  que  obtenha
conhecimento acerca dos fatos deverá comunicar:

I  –  a  direção  da  escola  pública  ou  privada  na  qual  estejam  matriculados  os
envolvidos na denúncia, sejam autores ou vítimas do bullying;

II – a Secretaria de Educação de Minas Gerais;
III – o Conselho Tutelar competente;
IV – o Ministério Público de Minas Gerais;
V – a Polícia Civil de Minas Gerais, em caso de atos tipificados como crime pela

legislação penal ou ato infracional, conforme disposto na Lei Federal nº 8.069, de 3
de julho de 1990 – Estatuto da Criança e Adolescente.

Art. 5º – A instituição de ensino, ao tomar conhecimento de denúncia de  bullying
que  envolva  estudantes  devidamente  matriculados  em  sua  instituição,  instaurará
procedimento interno para apurar os fatos noticiados, a fim de que sejam adotadas as
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providências disciplinares, pedagógicas ou administrativas necessárias para reprimir
a prática, bem como para proteger a vítima e inibir possíveis ocorrências futuras.

Art. 6º – São objetivos da Política Estadual de Prevenção e Combate ao Bullying:
I – promover a conscientização e o combate à prática de bullying nas instituições de

ensino;
II  –  instigar  a  criação  e  implementação  de  programas  e  ações  internas  às

instituições  de  ensino,  que  visem  à  discussão,  redução  e  solução  dos  casos  de
bullying;

III – capacitar docentes e equipe pedagógica para lidar, prevenir, orientar, conciliar e
solucionar os casos de bullying;

IV  –  desenvolver  campanhas  educativas,  informativas  e  de  conscientização,
inclusive esclarecendo sobre os aspectos éticos e legais que envolvem o bullying;

V  –  promover  a  integração  e  valorização  das  diversidades  e  diferenças  entre
indivíduos, a fim de elevar a autoestima, o nível de aprendizado e de interesse na
vida acadêmica por parte dos alunos;

VI – melhorar o desempenho escolar dos alunos através de maior harmonia dentro
das instituições de ensino;

VII  –  integrar  a  comunidade,  as  organizações  da  sociedade  e  os  meios  de
comunicação nas ações multidisciplinares de combate ao bullying;

VIII  –  realizar  palestras,  debates  e  reflexões  a  respeito  do  bullying,  com
ensinamentos que visem à convivência harmônica na escola;

IX  –  auxiliar  vítimas,  agressores  e  seus  familiares,  a  partir  de  levantamentos
específicos, sobre os valores, as condições e as experiências prévias correlacionadas
à prática do  bullying, de modo a conscientizá-los a respeito das consequências de
seus atos e a garantir um convívio respeitoso e solidário com seus pares;

X – promover a busca de métodos alternativos para a efetiva solução e erradicação
do bullying, como, por exemplo, os "círculos restaurativos";

XI – incluir um programa antibullying adequado ao regimento de cada instituição de
ensino.

Art.  7º  –  As  ocorrências  de  bullying serão registradas  e  mantidas  em  histórico
específico e atualizado.
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Art. 8º – Fica o poder público responsável por desenvolver, no âmbito da Política
Estadual de Prevenção e Combate ao Bullying, instituída por esta lei, as seguintes
ações:

I  –  tornar  público  o  debate  acerca  das  causas  e  consequências  da  prática  de
bullying;

II – realizar pesquisas a fim de levantar dados sobre o número de ocorrências, as
principais motivações e os meios utilizados para a prática de bullying, entre outros;

III – capacitar os profissionais da educação pública para a identificação do bullying,
possibilitando  a  imediata  adoção  de  medidas  administrativas,  pedagógicas  e
disciplinares de desestímulo e combate a tal comportamento;

IV – atender e orientar os envolvidos, seus pais e responsáveis legais, a fim de
conscientizá-los sobre as consequências danosas do bullying, além de esclarecê-los
sobre as sanções administrativas e disciplinares.

Art.  9º  –  Fica  autorizada  a  criação  de  parcerias  e  convênios  para  garantir  o
cumprimento e efetividade dos objetivos desta lei.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2015.
Felipe Attiê
Justificação:  O  projeto  em  exame  visa  à  criação  de  um  programa  de

conscientização  e  combate  ao  bullying,  com  o  objetivo  de  levar  à  população
conhecimento sobre sua prática e suas consequências, assim como diminuir  suas
ocorrências e posteriormente erradicá-lo do ambiente escolar mineiro.

Cada vez mais o  bullying vem sendo foco de atenção nacional, seja pela repulsa
que  gera,  pela  gravidade  do  assunto  ou  até  mesmo  pelos  reflexos  negativos  e
prejudiciais à formação da personalidade das vítimas. Diferente não poderia ser, já
que,  em  sua  grande  maioria,  quem  sofre  com  o  bullying são  crianças  e  pré-
adolescentes,  que  ainda  se  encontram  em  fase  de  desenvolvimento  de  suas
habilidades e traços sociais. Dessa forma, é imprescindível que se adotem medidas
que visem à preservação desses indivíduos, como forma de observância do preceito
constitucional da proteção da dignidade da pessoa humana.

Além  disso,  o  projeto  que  apresentamos  beneficiará  nosso  estado  também  no
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sentido da melhoria do desempenho dos alunos mineiros. É inquestionável o fato de
que um ambiente escolar mais harmônico, receptivo e pacífico estimula a frequência
e o comprometimento para com as aulas. Consequentemente, o conteúdo ministrado
é absorvido de maneira mais eficaz e os níveis da educação são elevados como um
todo.  A integração  de  alunos  e  professores,  no  processo de  diálogo  e  resolução
pacífica dos conflitos existentes nesse meio, também poderá reduzir os índices de
agressão  contra  professores  e  funcionários,  à  medida  que  ambos  trabalharem
conjuntamente para a compreensão e o manejo dos fatores responsáveis pela falta
de adaptação dos indivíduos antissociais.

É  importante  evidenciar  que  vários  outros  estados  já  possuem  legislação
concernente  ao  tema,  ao  passo  que  Minas  Gerais,  apesar  de  seu  admirável
desenvolvimento econômico, social e político, ainda apresenta essa lacuna. Somente
o Município de Belo Horizonte publicou a Lei nº 10.213, de 2011, que cria o Programa
BH Trote Solidário e Cidadão e de Prevenção e Combate ao Bullying, restando a esta
respeitável  Casa adotar alguma medida que objetive o tratamento da questão em
nível estadual.

Sendo  assim,  diante  da  explícita  importância  do  projeto  e  de  sua  urgente
necessidade, propomos a criação da Política Estadual de Prevenção e Combate ao
Bullying, certos de que contaremos com o apoio de todos.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo
Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 564/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  662/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Fazenda pedido de informações sobre os impactos para o consumidor
final da vigência da Lei nº 21.527, de 2014, que determinou a redução, de 19% para
14%,  da  alíquota  do  ICMS  incidente  sobre  operações  internas  com  álcool
combustível.

Nº  663/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
presidente da Cemig Distribuição pedido de informações sobre a possibilidade de
racionamento  de  energia  elétrica  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  e  o
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fornecimento de energia elétrica para empreendimentos hoteleiros. (– Distribuídos à
Mesa da Assembleia.)

Nº  664/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Codemig pedido de providências para modernização do estatuto social da Companhia
Mineira de Promoções, com vistas a facilitar e a aumentar a captação de eventos nos
espaços por ela geridos.

Nº  665/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Finanças  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  elaborar
estudo sobre a possibilidade de instituir  isenção de ISS e IPTU até 2020 para os
estabelecimentos hoteleiros que não se beneficiaram dos estímulos previstos na Lei
Municipal nº 9.952, de 2010.

Nº  666/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Fazenda  pedido  de  providências  para  elaborar  estudo  sobre  a
possibilidade de instituir regime especial de tributação em matéria de ICMS para os
empreendimentos  hoteleiros  instalados  no  Estado,  a  fim  de  reduzir  a  alíquota
incidente sobre serviços de utilidade pública.

Nº  667/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de providências para reformular o
edital  de  licitação  da  parceria  público-privada  do  Centro  de  Convenções  da
Gameleira, de forma a possibilitar a célere instalação do citado equipamento.

Nº  668/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para promover a célere
publicação do edital de licitação do Centro de Convenções de Belo Horizonte, a ser
instalado na Avenida Cristiano Machado, de forma a possibilitar a instalação do citado
equipamento.

Nº  669/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  e  à  Secretaria  de  Obras  Públicas  desse
município  pedido  de  providências  para  elaborar  estudo  sobre  a  possibilidade  de
redução da tarifa de táxi no percurso entre o Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
em  Confins,  e  Belo  Horizonte,  de  forma  a  favorecer  a  atração  para  eventos
corporativos e de negócios.
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Nº  670/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para elaborar estudo sobre a
possibilidade de suspensão do licenciamento de novas unidades hoteleiras na capital
até o ano de 2020.

Nº  671/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Defensoria Pública pedido de providências para ajuizamento de ação
civil pública específica contra as operadoras de telefonia celular móvel, com o objetivo
de impedir que seja realizado o bloqueio de acesso à internet após o fim da franquia
de dados do plano de serviço adquirido.

Nº  672/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Anatel  pedido  de  providências  para  que  a  fiscalização  junto  às
operadoras  de  telefonia  celular  seja  efetiva,  especialmente  no  que  se  refere  ao
bloqueio de acesso à internet após o fim da franquia de dados do plano de serviço
contratado pelo consumidor, e para que sejam aplicadas às operadoras as medidas
penais e administrativas cabíveis quando houver descumprimento de deliberações e
resoluções legais no âmbito da Anatel.

Nº  673/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Defensoria Pública pedido de providências para ajuizamento de ação
civil  pública  específica  contra  as  operadoras  de  telefonia  móvel  para  que  sejam
proibidas de cancelar ou interromper planos de SMS ilimitados.

Nº 674/2015, da Comissão do Trabalho, em que solicita sejam encaminhados à
Advocacia-Geral  do  Estado  as  cópias  das  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião
Extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e pedido
de  providências  para  que  sejam  mantidas  as  atividades  da  empresa  Mineração
Belocal Ltda., instalada no Município de Matozinhos.

Nº 675/2015,  do deputado Tony Carlos,  em que solicita  seja formulado voto  de
congratulações com a comunidade de Santa Vitória pelo aniversário desse município.
(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 676/2015,  do deputado Tony Carlos,  em que solicita  seja formulado voto  de
congratulações  com  a  comunidade  de  Patos  de  Minas  pelo  aniversário  desse
município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº  677/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 20º Batalhão da
Polícia Militar, pela atuação em ocorrência no dia 21/4/2015, em Pouso Alegre, que
resultou  na  apreensão de 10kg de  maconha e  na  prisão de uma mulher;  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  1.176/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado às operadoras Vivo e Claro pedido de providências para a instalação de
antena  ou  transmissor  de  serviços  de  telefonia  móvel  no  Distrito  Era  Nova,  em
Alpercata.

Nº  1.177/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.918/2011.

Nº  1.178/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.976/2011.

Nº  1.179/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.977/2011.

Nº  1.180/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.053/2011.

Nº  1.181/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.215/2011.

Nº  1.182/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.255/2011.

Nº  1.183/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.320/2011.

Nº  1.184/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.387/2011.

Nº  1.185/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.515/2011.

Nº  1.186/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.516/2011.
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Nº  1.187/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.629/2011.

Nº  1.188/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.752/2011.

Nº  1.189/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.479/2012.

Nº  1.190/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.707/2013.

Nº  1.191/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.783/2013.

Nº  1.192/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.784/2013.

Nº  1.193/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.042/2013.

Nº  1.194/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.089/2013.

Nº  1.195/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.287/2013.

Nº  1.196/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.311/2013.

Nº  1.197/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.473/2013.

Nº  1.198/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.656/2013.

Nº  1.199/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.822/2013.

Nº  1.200/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.889/2014.

Nº  1.201/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.314/2014.

Nº  1.202/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.317/2014.
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Nº  1.203/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.582/2014.

Nº  1.204/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.593/2014.

Nº  1.205/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.596/2014.

Nº  1.206/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.675/2014.

Nº  1.207/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.676/2014.

Proposições não Recebidas
– A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja formulada manifestação
de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  Companhia  Independente  de
Policiamento com Cães pela participação em operação realizada em 14/4/2015, no
Município de Sabará, quando foi localizada a quantia de R$ 476.640,00 dentro do
para-choque de um veículo apreendido.

Comunicações
– São também encaminhadas à presidência comunicações das Comunicações da

Pessoa com Deficiência, de Saúde, de Transporte, do Trabalho e de Educação e dos
deputados Rogério Correia (4) e Celinho do Sinttrocel.

Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Leandro Genaro.
O deputado Leandro Genaro* – Sr. Presidente, nobres deputados e deputadas, os

que  nos  acompanham  pelas  galerias  e  pela  TV Assembleia,  quero  fazer  uso  da
palavra, nesta tarde, para comentar uma reportagem do último dia 24, que diz: (– Lê:)

“Escolas de BH adotam banheiros unissex para crianças e deixam pais revoltados.
O cumprimento de uma lei federal de junho de 2014” – na verdade é uma resolução –
“conhecida como ideologia de gêneros, deixa pais de alunos de escolas municipais
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de Belo Horizonte revoltados e preocupados. Os pais e responsáveis consideram que
a situação causa constrangimento e interfere na maneira de cada família orientar e
educar os filhos.”

Na verdade, o pai percebeu que seu filho, um garoto de cinco anos, estava todo
urinado quando chegou da Umei da região da Pampulha. Como não era hábito o filho
urinar na roupa, o pai perguntou o que havia acontecido. Ele respondeu que o diretor
da  Umei  tirou  da  porta  dos banheiros  a plaquinha de masculino e  de  feminino e
orientou os professores a levar as crianças, meninas e meninos, juntos ao banheiro
para fazer suas necessidades. Aquele garoto de cinco anos de idade, quando se viu
tendo de fazer sua necessidade na frente de meninas, ficou muito constrangido e
urinou na roupa. Ideologia de gênero é uma desgraça que está sendo colocada ou
estão tentando colocar nos planos municipais e estaduais de educação, uma vez que
não conseguiram inseri-la em Brasília.

Deputada Cristina Corrêa, precisamos denunciar e lembrar a todos que ideologia de
gênero é de fundo marxista,  ateísta,  que diz que não existe sexo masculino nem
feminino, no sentido jurídico.

Segundo essa ideologia, o que existe é gênero, e gênero pode ser qualquer coisa.
Enquanto sexo é masculino ou feminino, gênero é uma infinidade de possibilidades, a
pessoa pode ser o que ela quiser.

Em países como a Suécia, por exemplo, uma foto mostra uma escola com todas as
crianças vestidas de laranja, porque colocar roupa azul no menino ou rosa na menina
é uma forma de impor uma identidade sexual masculina ou feminina. Nas escolas da
Suécia,  as  crianças só podem ser  chamadas de crianças,  e não de menino nem
menina, porque isso seria uma tentativa de impor à criança uma opção sexual. Que
absurdo!

Que absurdo vermos isso chegar ao nosso país, o MEC já ter enviado às escolas
cartilha de orientação aos professores! Na região metropolitana, as escolas todas já
receberam cartilhas para que os professores comecem a, sutilmente, falar sobre a
ideologia de gênero.

O que  os  homossexuais  não  percebem  – porque  eles  são  aqueles  que  fazem
apologia à ideologia de gênero – é que a ideologia de gênero, deputado Gustavo



627
____________________________________________________________________________

Valadares,  é  um tiro  no  pé  deles  mesmos.  Só existe  homossexual  porque existe
homem; se não existe mais homem nem mulher, também não existe homossexual.
Ideologia  de  gênero  é  um  lixo,  uma  praga  que  vem  do  marxismo,  passa  pelo
feminismo, e visa destruir a família tal qual nós a conhecemos. Gostaria de ler a fala
de uma feminista que defende a ideologia de gênero, chamada Shulamith Firestone:
“O tabu do incesto hoje é necessário somente para preservar a família; então, se nós
nos desfizermos da família, iremos de fato desfazer-nos das repressões que moldam
a sexualidade em formas específicas”.

A ideologia de gênero já está no Brasil. Hoje existe um fenômeno chamado goy, que
é o homem que se relaciona com outro homem, mas não se considera homossexual.
Ou seja, é um gênero novo. Ele anda de mãos dadas,  beija  na boca,  vai para o
cinema abraçado com outro homem, mas diz que não é homossexual porque também
se relaciona com mulher se quiser. Eles trocam letra “a” da palavra “gay” pela letra
“o”, formando a palavra “goy”. Isso é ideologia de gênero, que já é uma realidade que
está aí.

Sei que meus colegas querem me apartear, mas preciso comentar mais uma notícia
quente  de ontem: alunos de 10 anos  na cidade de Santa Luzia,  nobre  deputada
Cristina Corrêa, recebem poema erótico como atividade escolar. A escola alegou que
a professora faltou e,  para improvisar,  a  vice-diretora imprimiu um poema erótico,
deputado Léo Portela, e deu às crianças. Quando uma delas chegou em casa, a mãe
viu e perguntou onde encontrou aquilo, e a criança disse que foi na escola. Querem
erotizar as nossas crianças. Querem erotizar as nossas crianças.

Sabem por que a ideologia de gênero é uma coisa tão terrível? Como não sou
homem, não sou mulher, não sou nada, sou o que quiser, então também posso ter
desejo sexual por criança.

Posso ter desejo sexual por meu filho, minha filha, minha mãe ou qualquer pessoa
da minha família. Assim, a pedofilia e o incesto são normais, a sociedade perde os
limites, e a família é destruída.

Mas sei que nesta e nas diversas casas parlamentares do nosso estado por onde
passar o Plano Estadual de Educação ou os planos municipais de educação, não
vamos deixar que introduzam neles a ideologia de gênero. O Brasil é um país cristão.
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Tudo bem que nossa nação é laica, mas o Brasil é cristão; a grande maioria é de
confissão cristã, seja católica, seja evangélica, e defende a família. A família – ou seja
o homem, a mulher e sua prole – é a base da história da sociedade. Deus criou o
homem e a mulher – homem e mulher, repito –, e não vamos nos calar.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  –  Obrigado,  deputado  Leandro  Genaro.
Parabenizo V. Exa. por abordar esse tema tão caro e importante. Eles gostam de
dizer, deputado Leandro Genaro, que o Estado é laico, mas têm de entender que no
Estado as pessoas têm sua crença,  sua religião.  Gostam de dizer também que a
civilização aí construída é cristã, mas, na verdade, ela é muito mais do que isso: é
uma civilização construída com o entendimento dos pioneiros que fortaleceram as
famílias, independentemente do credo. Assim, o que se tenta agora é desconstruir
uma civilização e trocá-la por outra, o que não podemos permitir.

Lembro-me de que há algum tempo queriam retirar  das repartições públicas os
símbolos religiosos e as bíblias alegando que o Estado é laico, mas não conseguem
perceber que, apesar de o Estado ser laico, as pessoas têm sua crença, e o direito à
crença, ao culto, à fé, está preservado no art. 18 da Declaração Universal dos Direitos
Humanos e no art.  5º da Constituição brasileira.  É nosso direito,  é meu direito ter
minha fé. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é meu direito falar
da minha fé e converter pessoas a ela. A Declaração Universal dos Direitos Humanos
nasceu depois da morte de 6 milhões de judeus, e agora o laicismo, que é o Estado
poderoso,  pretende  impor  essa  situação  ao  deputado  Leandro  Genaro  e  à  sua
família. O deputado Leandro Genaro paga impostos, mas, na escola, seus filhos têm
de ser submetidos a essa ideia perversa que vai acabar com as nossas crianças e a
nossa civilização: a ideia de que a criança não é nada – nem homem nem mulher.
Que confusão! Como fazem isso com uma criança!? É isso o que querem!?

Reitero os parabéns a V. Exa. dizendo que estamos juntos nessa causa. A deputada
Celise Laviola me disse há pouco que vai propor uma frente parlamentar em defesa
da família. Em defesa de meu avô; e de seu pai, o líder deputado Antônio Genaro,
que por sete mandatos anos serviu ao povo de Minas Gerais. Ora, querem tirar isso
de nós. Quero lembrar meu avô, minha avó, meus tios – eram tios, não tias. Vejam a
confusão que eles querem nos trazer. Parabéns. Estamos com V. Exa.
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O deputado Leandro Genaro*– Agradeço ao deputado João Leite e concedo aparte
ao nobre deputado Léo Portela.

O deputado Léo Portela (em aparte) – Agradeço ao deputado Leandro Genaro e o
parabenizo por, no mandato brilhante que tem feito, abordar esse tema de forma tão
contundente e corajosa.

A situação é preocupante: o Brasil ocupa hoje a desonrosa e infame posição de 2º
país mais pedófilo do mundo. Vejam que, mesmo ocupando essa terrível colocação,
ainda querem confundir a cabeça das nossas crianças facilitando a sua abordagem
por homens e mulheres mal-intencionados que intentam contra elas e contra nossas
famílias. E ainda levantam o argumento de que o estado não pode se meter nisso
porque é laico.

Ora,  confundem,  com  esse  sofisma,  estado  laico  e  estado  laicista.  Deputado
Leandro Genaro, é bem verdade que o Brasil é um estado laico, mas não laicista e
avesso  à  religião.  Aliás,  o  estado  brasileiro  reconhece  a  existência  de  Deus  no
preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil.  Então, é importante
dizer  que o  Brasil  e  as  famílias  brasileiras  não aceitam essa atrocidade que é  a
ideologia de gênero. Já foi rejeitada em âmbito federal. Nós, no âmbito estadual, não
permitiremos,  de  maneira  alguma,  que  essa  atrocidade  seja  inserida  no  Plano
Estadual  de  Educação  porque  não  faz  parte,  é  importante  dizer,  da  visão  e  da
formação do governador  Fernando Pimentel,  homem de caráter  cristão e filho de
pastor, que, de forma nenhuma, compactua com essa atrocidade que destrói a família
mineira e a família brasileira. Parabéns, deputado Leandro Genaro! Estamos juntos
nesta luta.

O deputado Leandro Genaro*– Obrigado, nobre deputado Léo Portela.
Nobre deputado Noraldino Júnior, meu tempo está acabando, mas lhe concedo um

aparte com prazer.
O  deputado  Noraldino  Júnior  (em  aparte)*  –  Na  realidade,  deputado  Leandro

Genaro, só quero hipotecar todo o meu apoio ao discurso de V. Exa. e a todos os que
o apartearam. Manifesto  meu incondicional  apoio  a  todas  as palavras de  V.  Exa.
Muito obrigado.

O deputado Leandro Genaro* – Finalizando, quero repetir as palavras do sociólogo
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francês  George Gilder,  que não  é  cristão  e  pesquisou mais  de  2 mil  culturas  no
mundo, entre as quais apenas 55 unissexuais, ou seja, não havia papel de homem
nem  de  mulher.  Essas  culturas  se  destruíram  rapidamente.  Ele,  então,  conclui
dizendo:  “Nenhuma sociedade é mais forte do que os laços de suas famílias.  As
fortalezas de suas famílias dependem das relações heterossexuais”. Repito o que eu
já disse: Toda a história da raça humana está sustentada numa relação entre homem,
mulher e sua prole.  A Rede Globo começou mostrando dois  garotos se beijando,
depois duas garotas e agora duas senhoras, e temos que ficar vendo isso e aceitar
que o amor não tem barreiras. O amor é bíblico e de Deus, que criou homem, mulher
e a família. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.
O deputado Gustavo Valadares* – Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, Sras.

Deputadas  e  Srs.  Deputados,  para  ser  muito  franco,  não  estava  esperando  ser
chamado  para  fazer  este  pronunciamento  na  tarde  de  hoje,  porque,  se  não  me
engano, eu me encontrava na 10ª ou 12ª posição quando iniciamos a reunião, mas,
como  os  outros  oradores  abriram  mão  de  seu  tempo,  fui  agraciado  com  esta
oportunidade de subir a esta tribuna mais uma vez.

Deputado Duarte Bechir, deputado João Leite, deputado Antônio Jorge, deputado
Dalmo Ribeiro  Silva,  deputados  estes  que compõem  conosco o  Bloco Verdade e
Coerência, bloco de oposição nesta Casa, mais uma vez venho aqui para levantar
alguns questionamentos referentes ao discurso utilizado. Cumprimento ainda o ex-
deputado Ronaldo Magalhães, presente em nossas galerias.

Hoje venho para novamente lamentar e contrapor o discurso adotado pelo governo
do PT nesses primeiros quatro meses à frente do nosso estado. Lamentáveis quase
120  dias  de  governo,  se  não um pouco mais,  se  não um  pouco menos,  para  a
população de Minas. Lá se foram praticamente 10% de um mandato sem que uma
agulha fosse investida em qualquer um dos 853 municípios do Estado. O que temos
até hoje é muito chororô, é muito mi-mi-mi e absolutamente nada para transformar
para melhor  a vida dos mineiros,  diferentemente do que aconteceu ao longo dos
últimos 12 anos.
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Esse  governo  do  PT  que  se  diz  quebrado,  que  diz  que  assumiu  um  Estado
quebrado, publicou no dia 1º de maio, sexta-feira passada, feriado, uma propaganda
do tamanho de uma página inteira, por sinal bonita. Interessante que este governo é
do  PT,  mas  não  conseguimos  achar  nada  em  vermelho,  a  não  ser  um  pequeno
triângulo, quase imperceptível numa propaganda de uma página, que diz o seguinte,
deputado João Leite...

O deputado João Leite (em aparte)* – Só a bandeira da energia que é vermelha,
que está descascando os mineiros.

O deputado Gustavo Valadares* – (– Lê:) “No Dia do Trabalho, um compromisso
com todos os mineiros. Neste 1º de maio o governo de Minas Gerais reafirma o seu
compromisso de construir e manter uma relação transparente” – vejam só, senhoras
e senhores: – transparente, participativa e responsável com todos os trabalhadores
mineiros.  O  governo  do  Estado  está  arrumando  a  casa  para  vencer  o  déficit  de
R$7.000.000.000,00 e reativar as mais de 500 obras paradas desde 2014. É assim
que faremos uma Minas Gerais mais integrada e justa. E esse trabalho já começou.
Minas Gerais, governo de todos”. Essa é a propaganda que estava estampada nos
jornais do último dia 1º, sexta-feira passada, pelo governo que se diz endividado.

Senhoras e senhores que estão nas galerias e em casa podem me ajudar: quanto
custa uma propaganda desta em um jornal de tamanha importância como O Tempo?
É pouco dinheiro, deputado João Leite?

O deputado João Leite (em aparte)* – Não. É muito dinheiro.
O deputado Gustavo Valadares* –  Se estivesse apertado como diz,  em vez de

gastar com comunicação deveria estar gastando para melhorar a vida dos mineiros.
Mas não é isso que faz o governo do PT. Faz propaganda.

Vou começar a questionar essa propaganda de trás para frente, deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Eles terminam dizendo o seguinte: “E esse trabalho já começou”. Ora,
que  trabalho  começou?  Depende  do  que  querem  dizer  com  trabalho.  Se  é  para
aumentar  o  número  de  cargos  para  abrigar  a  companheirada  na  reforma
administrativa que aprovaram aqui com o nosso voto contrário, com a nossa posição
contrária, aí, sim, o trabalho já começou. Elevaram de 17 para 21 as secretarias, além
de inúmeras subsecretarias, assessorias – jurídica, comunicação – e por aí afora,
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inchando a máquina pública, deputado Felipe Attiê. Se foi esse tipo de trabalho, ele
realmente já começou. Se foi o trabalho de trazer em assembleias para discussão e
depois  para  aprovação,  de  forma  atabalhoada  e  atrasada,  uma  peça  de  lei
orçamentária que deveria ter sido aprovada no ano passado, mas não, foi porque o
PT e o PMDB não quiseram aqui nesta Casa.

Se  foi  para  trazer  uma nova  proposta  de  lei  orçamentária,  para  usar  aqui,  no
discurso, que há um déficit de R$7.000.000.000,00 – uma grande mentira, todos nós
sabemos –, aí o trabalho já começou. Mas quero saber no que se refere à segurança
do cidadão, deputado João Leite.

O deputado João Leite (em aparte)* – Caos total.
O deputado Gustavo Valadares* – O trabalho começou? Não começou.
O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  –  Não  começou,  deputado,  porque  hoje

inclusive não há onde colocar presos. São mais de quatro meses de governo, e não
foi  aberta nenhuma vaga. Tínhamos um plano do aproveitamento da penitenciária
feminina,  já  que  há  fuga  zero  nas  penitenciárias  femininas.  Internas  seriam
deslocadas para outros prédios, e as penitenciárias femininas seriam ocupadas por
presos masculinos.

Está tudo aqui: “V Congresso Nacional do PT: um partido para tempos de guerra”. O
PT está em guerra. A leitura é muito interessante, porque eles querem mudar tudo.
Está escrito na pág. 3, sobre as tarefas deles, que uma delas é libertar o governo do
PT da chantagem peemedebista. Está aqui no documento do PT. Na pág. 29, o item
146 diz o seguinte: “Neste contexto, ressaltamos a importância do governo de Minas
Gerais na desconstrução do modo tucano de governar”.

Então é isso, deputado Gustavo Valadares. Eles não governarão, ficarão olhando
para trás. Só que não dará certo. Governar Minas é muito difícil.

Mas  há  outras  obras.  Hoje  acompanhei  a  audiência  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais e  falarei  de  algumas obras já  do  início do  governo.  O governo do PT
acabou com o Ballet Jovem, de onde saíram bailarinos até para o Bolshoi. Foram oito
anos de Ballet Jovem, e acabaram com ele. O museu do Palácio da Liberdade. Se
alguém vier a Belo Horizonte, deputado Gustavo Valadares, não pode mais visitar o
Palácio da Liberdade. Fecharam o Palácio da Liberdade.
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O deputado Gustavo Valadares* – Ele agora é de um homem só, deputado João
Leite.

O deputado João Leite (em aparte)* – De um homem só. O Pimentel, do PT, quis o
orçamento  para  chamar  de  só  dele;  e  agora  ele  tem  um  palácio  dele.  Por  fim,
pasmem, população  de  Minas  Gerais,  30  anos  de concerto  na  praça,  e  acabou.
Depois de 30 anos em que a Filarmônica ia para o parque, levávamos os filhos para
ouvi-la, o PT acabou com o concerto. É isso que eles estão fazendo com qualquer
coisa que falem que é do governo passado. Está aqui o documento do PT: em tempo
de guerra. Guerra contra quem? Guerra contra quem dentro do nosso país? É para
desconstruir, acabar com a ideia do governo tucano em Minas Gerais. Avisem para
eles que há esse concerto há 30 anos, e a Filarmônica de Minas Gerais não irá mais
para  a  praça.  O  Ballet  Jovem  fez  oito  anos,  é  a  oportunidade  para  os  jovens
bailarinos, e acabaram com ele. Ninguém aguenta isso.

O deputado Gustavo Valadares*  – Deputado João Leite,  primeiro  eu  queria  lhe
agradecer  por  trazer  novos  dados  que  melhoram  ainda  mais  o  nível  deste
pronunciamento,  deputado Duarte  Bechir.  Mas estou aqui  também para dizer  que
nós, do bloco de oposição, entraremos com dois  requerimentos na tarde de hoje,
nesta Casa. O primeiro deles é para que o atual governo, do PT, assim como disse na
propaganda publicada no dia 1º de maio, liste quais  são as 500 obras que estão
paralisadas no Estado. Que eles apontem a origem dos recursos, deputado Duarte
Bechir. É muito importante saber qual é a razão de essas obras estarem paralisadas;
se é por que o governo do Estado fechou a torneira e não quer fazer mais; se é por
causa  do  repasse  federal.  Precisamos  saber  qual  a  origem  dos  recursos  que
financiam essas obras, o porquê da paralisação das obras e de onde vem o dinheiro
para financiá-las.

Queremos as ordens de paralisação, porque, assim como o Estado tem de publicar
o início de obra, formalizar o seu início, tem também de publicar a sua paralisação.
Então queremos as cópias das ordens de paralisação dessas 500 obras. Estaremos,
Sr. Presidente, entrando com esse requerimento na tarde de hoje, esperando que a
Casa tenha celeridade, a fim de que ele chegue, de forma rápida, ao Sr. governador
para que ele possa respondê-lo.
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Logo concederei aparte a V. Exa., deputado Duarte.
O segundo requerimento é para dizer que fazem aqui propaganda enganosa, o que

estão acostumados a fazer, mas isso não passará em branco. O deputado Felipe Attiê
é doutor em orçamento, conhecedor, estudioso. É um estudioso, mestre. É. É um
estudioso.  Diz  aqui  na  propaganda,  deputado  Felipe  Attiê,  que  o  governo  está
arrumando a  casa  para  vencer  o  déficit  de  R$7.000.000.000,00.  Como é  que  se
vence um déficit de uma lei orçamentária que é nada mais, nada menos do que uma
previsão.

O  deputado  Felipe  Attiê  (em  aparte)*  –  Primeiro  deu  que  a  despesa  caiu
R$500.000.000,00 em relação ao ano passado, e a receita, R$400.000.000,00. Então
deu um superávit de R$100.000.000,00.

O deputado Gustavo Valadares* – Como se fala em déficit de forma pública, numa
propaganda, de uma peça ou de uma lei que trata de uma previsão orçamentária? Até
que encerremos o exercício de 2015, que acontecerá, isso tenho certeza, a não ser
que o PT queira mudar isso também, em 31/12/2015, às 23h59min, não há como se
falar na propaganda em rombo de R$7.000.000.000,00 no orçamento.

O deputado Felipe Attiê (em aparte)* – Isso é um número fictício.
O deputado Gustavo Valadares* – Assim como tudo que eles têm feito, deputado

Felipe Attiê.
O deputado Felipe Attiê (em aparte)* – Deu superávit de R$100.000.000,00, porque

a receita caiu R$400.000.000,00, janeiro e fevereiro, em relação ao ano passado. Ela
caiu R$400.000.000,00, mas o governador cortou a despesa em R$500.000.000,00
em relação ao ano passado.

O deputado Gustavo Valadares* – Então já temos um superávit.
O deputado Felipe Attiê (em aparte)* – De R$100.000.000,00 no primeiro bimestre –

janeiro e fevereiro. Agora vamos esperar a de 20 de maio, referente a março e abril,
para saber da realidade.

O deputado Gustavo Valadares* – O deputado João Leite está me lembrando: fora
os  40%.  As  galerias  agora  se  encheram.  Novos  visitantes  chegaram às  galerias.
Sejam todos bem-vindos. Estamos falando do governo PT. Já se passaram 10% dos
quatro anos do mandato do senhor governador Fernando, do PT, e nem uma agulha
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foi  destinada a qualquer um dos 853 municípios. Muito chororô, muito mi-mi-mi, e
nada de investimento, absolutamente nada. É sobre isso que estamos falando. As
senhoras terão oportunidade de me acompanhar por mais 50 segundos, é o que me
resta. O deputado João Leite está me lembrando, são tantos os problemas.

As  senhoras  e  os  senhores  que  estão  visitando hoje  a  Assembleia  Legislativa,
tenho  certeza  de  que,  se  não  fizeram  ainda,  gostariam  de  visitar  o  Palácio  da
Liberdade. É ou não é verdade? De conhecer aquilo que foi sede do governo deste
estado, que tem muita história, mas não poderão fazê-lo. Sabem por quê? Porque
agora esse palácio é de um homem só, do senhor governador Fernando, do PT, e de
ninguém mais. Por vontade dele, por uma decisão exclusiva do senhor governador, o
palácio  não  receberá  mais  visita  de  nenhum  cidadão  mineiro,  a  não  ser  dos
companheiros, da companheirada que caminha ao lado do senhor governador do PT
e que hoje faz parte com ele desse governo inchado, desse novo governo.

Estou  terminando,  Sr.  Presidente.  Mas  é  por  esta  razão:  porque  agora  aquele
palácio é palácio de um homem só. As senhoras e os senhores não poderão visitar o
Palácio da Liberdade, a não ser da Praça da Liberdade, olhando pela grade, por onde
se tem uma visão até interessante, um jardim muito bonito na frente do palácio, mas
nada mais do que isso, porque agora esse palácio é de um homem só.

Voltarei  em  breve,  Sr.  Presidente,  estou  inscrito  para  discutir  o  veto.  Vejam,
senhoras e senhores, quanta incoerência. O senhor governador propôs uma reforma
administrativa, em que houve a criação da Secretaria  de Recursos Humanos.  Ele
propôs, mandou à Casa.

Com o nosso voto contrário, mais com o apoio da grande maioria do governo, eles
conseguiram  aprovação.  Sabem  o  que  o  governador  fez  na  hora  de  sancionar?
Vetou. Aquilo que ele mesmo tinha proposto ele resolveu vetar.

Voltarei à tribuna no momento da discussão do veto para discorrer especificamente
sobre caso de mais uma das milhares de incoerências de quatro meses de governo
do Sr. Fernando Pimentel e do seu partido, o PT, à frente de Minas Gerais.  É de
lamentar. Um abraço. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, a deputada Cristina Corrêa.
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A deputada Cristina Corrêa* – Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, gostaria de
reafirmar que, todas as vezes em que subi a esta tribuna, fiz questão de deixar muito
clara a minha profissão: professora. Fui servidora da Rede Estadual de Educação
durante nove anos.

Atualmente como deputada, para mim é uma alegria muito grande ver os avanços
que  a  educação  conseguiu  no  governo  Pimentel.  É  uma  conquista  da  minha
categoria. Como servidora durante nove anos, fui tratada com desrespeito e descaso
pelo  governo  do  PSDB.  Os  professores  não  tinham  nem  vez  nem  voz  e  eram
massacrados.  A merenda escolar  era  direito  só  de  aluno.  O  professor  não podia
compartilhar  a  merenda  com  seus  alunos.  O  professor  era  tratado  com  total
desrespeito.

Hoje,  as  negociações  avançaram  muito.  O  governo  Pimentel  tem  conseguido
atender  às  muitas  reivindicações  da  categoria,  como  as  questões  salarial  e  dos
aposentados.  Como  muitos  aposentados  têm  me  procurado  em  meu  gabinete,
gostaria de deixar muito claro que eles terão os mesmos benefícios dos funcionários
da ativa e serão contemplados da mesma maneira. Essa é uma grande conquista
para os servidores aposentados. Neste governo, a educação tem sido ouvida, coisa
que não acontecia. O sindicato tem conseguido, de fato, dialogar com o governo. E o
governo tem buscado de todas as formas atender as reivindicações da categoria, e
sabemos que são anos de defasagem.

Infelizmente, não há como tudo se resolver da noite para o dia, porque são 12 anos
de  história  de  sofrimento  e  desprezo.  Aí,  a  oposição  vem  dizer  que  o  governo
Pimentel não avança. O Pimentel tomou posse há três meses. O tempo é muito curto
para  sanar  tantos  problemas,  problemas  de  12  anos,  não  é  deputada  Marília?
Sabemos que as negociações tem avançado, e muito, e a categoria tem sido ouvida e
contemplada.  Tenho  certeza  de  que,  cada  vez  mais,  a  minha  categoria  será
contemplada em suas reivindicações.

Hoje saiu uma lista contendo 1.500 nomes de pessoas para assumirem cargos de
professor na educação básica. A proposta é convocar 60 mil novos servidores até
2018. Esta é a proposta do governo do Estado: até 2018, 60 mil novos servidores
serão convocados para assumir cargos efetivos na educação básica do Estado.
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A  deputada  Marília  Campos  (em  aparte)  –  Deputada  Cristina  Corrêa,  quero
parabenizá-la pelo pronunciamento, que trata do enfrentamento que o atual governo,
o governo Pimentel, tem dado a um problema grave que Minas viveu e continua ainda
vivendo, que é a questão da educação.

O primeiro enfrentamento foram as negociações de salários. Em outros estados o
enfrentamento dado – aliás, pelo governo do PSDB – foi mandar bater em educador,
mandar bater em professora e professor. Aqui o tratamento foi diferenciado. Além de
avançar nas negociações, atendendo a várias reivindicações dos trabalhadores da
ativa e aposentados, o governo Pimentel tratou de forma democrática uma exaustiva
negociação. Espero que exista na próxima assembleia dos servidores concordância
em relação às reivindicações e ao processo de negociação como um todo.

V.  Exa.  resgata  esse  avanço.  É  muito  importante  nós,  independentemente  de
sermos oposição ou situação,  reconhecermos avanços,  e esse é  um avanço que
temos na educação. É claro que os desafios não param por aí. Além dos problemas
salariais  da  educação,  estamos  enfrentando  uma  rede  que  apresenta  uma
precariedade muito grande em sua estrutura em todo o Estado de Minas Gerais. Acho
que, em pouco tempo, daremos conta de resolver os graves problemas que temos no
Estado.

Deputada Cristina Corrêa, já fui prefeita também. A senhora já foi professora. Já fui
bancária e prefeita do meu município. Tive uma herança pesada, principalmente na
primeira gestão como prefeita. Sabemos muito bem que, nos primeiros meses, vamos
arrumar a casa, vamos trocar o pneu do carro com ele andando. Acho que Pimentel
está fazendo isso. Ele está reorganizando a casa do ponto de vista orçamentário, do
ponto de vista financeiro, do ponto de vista da implementação de políticas públicas.
Esses que torcem pelo seu fracasso quebrarão a cara, porque Pimentel, que já foi
prefeito em Belo Horizonte e bem-avaliado, é um bom gestor e tem compromisso com
Minas Gerais.

Uma das heranças que temos são os presídios abarrotados de presos. Não cabe
preso nenhum lá, mas Pimentel não está jogando esse problema para debaixo do
tapete.  Muito antes  pelo contrário,  diante da superlotação nos presídios,  Pimentel
investirá  na  segurança  pública,  em  políticas  sociais,  na  construção  de  novos
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presídios. Da mesma forma que enfrentou os problemas da educação, enfrentará os
problemas  da  segurança  pública  e  da  área  de  saúde.  Parabéns  pelo  seu
pronunciamento, deputada.

A deputada Cristina  Corrêa*  –  Obrigada.  Deputada Marília  Campos e  deputado
Paulo  Lamac,  queria  que  em  minha  cidade,  Santa  Luzia,  os  profissionais  da
educação fossem tratados como o Estado tem tratado hoje nossos profissionais. Em
Santa Luzia, a situação de descaso para com os professores tem sido uma vergonha.
Hoje o servidor da educação de lá é tratado com total desrespeito, com total descaso.
Fizeram uma manifestação na porta da prefeitura, na última semana. O desejo deles
é simplesmente  ser  ouvidos.  Não estão  pedindo  aumento  salarial,  mas  melhores
condições de trabalho.

Betim  passa  pela  mesma situação.  Percebemos  que  muitas  cidades  da  região
metropolitana têm enfrentado esses problemas. Gostaria muito que em minha cidade,
Santa Luzia, o prefeito se espelhasse um pouco no trabalho que nosso governador
vem  fazendo  pela  educação.  Ouviu,  Sr.  Prefeito?  Gostaria  muito  que  você  se
espelhasse no trabalho que nosso governador vem fazendo com a educação. Trate
nossos profissionais da educação com respeito. Merecemos esse respeito.

O  deputado  Paulo  Lamac  (em  aparte)*  –  Obrigado,  deputada  Cristina  Corrêa.
Gostaria de parabenizar essa jovem parlamentar, esse talento que está surgindo aqui
na  Assembleia  Legislativa.  V.  Exa.  já  levanta questões pertinentes e  importantes.
Gostaria de parabenizá-la pela discussão suscitada e pela sua atuação. V. Exa. vem
atuando de maneira efetiva junto à Comissão de Educação, que presido. Deixo esse
registro de sua importante chegada e da contribuição que traz a este parlamento de
Minas Gerais.

Estamos nos confrontando aqui com dois modelos diferentes: o de quem quer lidar
com a realidade, de quem enfrenta as dificuldades da vida real, e o daqueles que
fazem opção pelo Estado da fantasia, pela Minas da fantasia, um estado que era
alardeado  e  propagandeado  como  o  lugar  em  que  estava  tudo  funcionando
perfeitamente. Agora a gente bate de frente com isso.

Essa lista, tenho certeza de que não haverá dificuldade nenhuma se o deputado
realmente apresentar o requerimento. Tenho certeza de que não haverá dificuldade
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nenhuma em apresentar quais são as obras que estão paradas, e elas existem. A
população do Estado já está percebendo o imobilismo que tomou conta daquelas
intervenções, nem sequer são os problemas mais graves que existem. Vejam bem,
temos  o  não  cumprimento  do  1%  na  Fapemig,  o  acumulado  nos  quatro  anos,
assumido pelo ex-presidente da Fapemig, que é o atual presidente; foi mantido no
cargo. Existe ali uma declaração pública, feita nesta Casa, do não cumprimento do
1% constitucional da Fapemig. Isso é uma questão de crime, de responsabilidade, e,
como essa, tantas outras questões que contrapõem quem quer lidar com a realidade
e quem quer lidar com a fantasia. A realidade, às vezes, incomoda, em política e em
tudo. Lidar com realidade, às vezes, é incômodo, mas é necessário.

O que o governo está fazendo é tratar da situação com a devida clareza, com a
devida transparência, a população tem o direito de saber. São obras paradas, obras
que estão devendo. Só na Copasa, são bilhões em obras assinadas, comprometidas
com os municípios e não executadas. Digo mais: não é recurso federal; é assinado no
contrato no momento de firmar convênio com o município, e não se cumpriu.

Então, não há que se dizer que são recursos federais que não chegaram. Há de se
dizer  que  havia,  realmente,  uma  Minas  das  fantasias  e  que  agora  está  se
descortinando a realidade.

Quero parabenizar V. Exa. pela intervenção, mas principalmente pela atuação. É
um engrandecimento do nosso Estado contar com V. Exa. na sua representação.

A deputada Cristina Corrêa* – Obrigada, deputado Paulo Lamac.
A deputada Celise Laviola (em aparte)* – Quero cumprimentá-la, deputada Cristina.

Estamos acompanhando-a de perto, fazemos um grande trabalho com a educação.
Vemos  aqui  hoje,  da  tribuna,  a  superintendente  de  Educação  de  Governador
Valadares. Nesse pouco tempo, a gente sabe como tudo estava parado na educação,
que  os  processos  dos  professores  que  precisam  se  aposentar  ficavam  parados.
Havia acúmulo de processos lá.

Quero aproveitar,  superintendente, e dar uma boa notícia:  vai ser montada uma
força-tarefa para destravar os 26 mil processos de aposentadoria travados. Vai ser
feita uma força-tarefa para que isso se regularize. É isto que a gente quer: trabalho e
eficiência. Não precisa ser de falar,  precisa ser de mostrar.  A educação precisava
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disso.  Os aposentados estavam sofrendo na educação porque não conseguiam a
publicação. Hoje tivemos essa boa notícia, acho muito importante falar sobre essa
questão  e  acho  que  a  superintendente  vai  gostar  de  levar  essa  notícia  aos
professores da região de Governador Valadares.

A deputada Cristina Corrêa* – Obrigada, deputada Celise.
O deputado Dirceu Ribeiro – Deputada, por favor, um aparte.
O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  –  Deputado  Dirceu  Ribeiro,  quero

esclarecer ao deputado Sargento Rodrigues que o art. 154 reza que o deputado deve
falar de pé, da tribuna ou do Plenário, salvo permissão do presidente, nos termos do
inciso II do art. 232. O presidente pode decidir sobre o deputado Dirceu Ribeiro falar
sentado,  daqui  de  cima.  Com  a  palavra,  o  deputado  Dirceu  Ribeiro,  pelo  aparte
concedido pela deputada Cristina Corrêa.

O deputado Dirceu Ribeiro (em aparte)* – Nossa colega, é com alegria que quero
parabenizá-la por defender a classe dos professores. Sou filho de uma professora, sei
bem  as  dificuldades  que  elas  têm.  Fui  prefeito  do  Município  de  Ubá  por  dois
mandatos.

E nos dois mandatos procurei valorizar a classe dos professores. Hoje, estou nesta
Casa defendendo o interesse da educação, mostrando a todos que uma cidade, um
estado e um país só crescem se houver investimento na educação.

No meu primeiro mandato como prefeito, levei para Ubá o curso de advocacia. No
segundo mandato, levei a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg –, que
tem três cursos: design, biologia e química. Agora, estou no PHS e, com muita honra,
sou vice-líder do governo; com muita honra, estou aqui para defender a nossa região
e o nosso Estado de Minas Gerais. Em Ubá, um terreno de 36ha foi doado à Uemg.
Com  a  ajuda  do  nosso  líder  Durval  Ângelo  e  da  equipe  do  governo,  estamos
colocando recursos no orçamento do Estado para construir o campus universitário. A
região precisa desse campus. Não sou professor, mas tenho a alegria de dizer que
sou marqueteiro dos professores. Esta Casa é uma união de todos.  Trabalhamos
para defender a educação e temos a certeza de que o nosso estado brilhará.

Ouvi  o  seu pronunciamento  com  muita  atenção.  V.  Exa.  exerce  o  seu  primeiro
mandato, assim como eu. Chegamos um pouco acanhados, mas o Estado de Minas
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Gerais muda o nosso posicionamento, muda a nossa vida. O que queremos é um
estado trabalhando para o nosso povo, para os nossos filhos e para os nossos netos.
Não há setor melhor do que a educação para se investir. Tenho conversado muito
com as professoras em Ubá e mostrado o caminho que está sendo seguido. Tenho a
certeza de que esse caminho dará bons frutos. Portanto, parabenizo V.  Exa.  pela
maneira transparente e aberta com que fala ao povo mineiro.

Precisamos valorizar mais e mais os nossos professores, que, na verdade, são os
pais dos nossos filhos, levam-nos ao caminho do bem. Por isso estou aqui. Sou um
defensor ferrenho da educação, um defensor ferrenho de um Brasil melhor. Podem
contar comigo para o que for possível. Espero que o nosso governador Fernando
Pimentel,  com quem tenho tratado através do nosso líder Durval Ângelo, ouça as
reivindicações dos professores e faça com que tenham um trabalho digno e honrado
no nosso estado.

A  deputada  Cristina  Corrêa*  –  Obrigado,  deputado  Dirceu.  Aproveito  para
parabenizar todas as mães pelo seu dia no domingo. Mando um abraço especial para
a minha querida mãe. Obrigada.

* – Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado João Leite – Presidente, quero apenas dizer que também recebemos
herança maldita quando os governos do PMDB e do PT pagavam aos servidores
públicos em sete chamadas. Gostaria de ter a oportunidade de responder à crítica. A
herança é bem anterior, é do PMDB e do PT também.

O presidente – Com a palavra, para seu pronunciamento, o deputado João Vítor
Xavier.

O deputado João Vítor  Xavier* – Sr.  Presidente, meus caros colegas, meu caro
deputado João Leite, meu querido deputado Paulo Lamac, de quem fui colega na
câmara  municipal,  meu  excepcional  colega.  Apesar  da  divergência  partidária  e
ideológica, reconheço no deputado Paulo Lamac todo talento, toda competência para
estar nesta Casa.

Vou falar de um assunto que nos é importante e que nos envolve a todos. Tivemos
uma semana em que a  polícia  divulgou os laudos  a  respeito  da  investigação do
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viaduto que caiu no ano passado em Belo Horizonte durante a Copa do Mundo. É
uma situação que preocupa a todos nós e que esta Casa tem de acompanhar de
muito perto. Muito mais do que envolvimentos partidários, pessoais, tivemos ali vidas
humanas  perdidas  e  um  prejuízo  incalculável  para  a  cidade  de  Belo  Horizonte.
Primeiramente, um prejuízo da obra que foi realizada para atender à necessidade de
Belo Horizonte. O viaduto desabou, desmoronou, não cumpriu seu papel, sua função
em Belo Horizonte e que, além disso, faz falta para o dia a dia do belo-horizontino.
Quando  uma  obra  é  realizada  numa  cidade,  o  objetivo  é  que  ela  melhore  o
funcionamento da cidade, o seu trânsito. Ela fará falta a Belo Horizonte.

É preciso que haja investigação, deputado Paulo Lamac, extremamente profunda. A
primeira parte do que foi exposto pela Polícia Civil é preocupante. No momento em
que vem a revelação de que algumas pessoas estavam informadas sobre aquilo e de
que nada foi feito, deputado Sargento Rodrigues, isso é de assustar a todos nós. É
preciso que o Ministério Público, que agora vai receber toda a documentação, todos
os laudos e tudo o que foi apurado, averiguado e investigado pela Polícia Civil, se
debruce sobre esse caso para que se dê satisfação, primeiramente, às famílias que
perderam seus entes.  Esse é o  primeiro  ponto de tudo.  Essas  famílias  foram as
maiores prejudicadas, e a elas Belo Horizonte deve satisfação. Em segundo lugar,
deve satisfação a todos os milhares de belo-horizontinos e de belo-horizontinas que
pagaram  por  essa  obra,  que  pagam  impostos,  que  vivem  nesta  cidade  e  que
merecem uma resposta. Um viaduto não cai por acaso, não cai do nada, não cai por
obra divina, mas cai por incompetência humana ou, então, por forças absolutamente
extraordinárias da natureza. Isso não aconteceu na cidade de Belo Horizonte. Está
muito  claro  que  houve  ali  irresponsabilidade  e  incompetência  associadas,
primeiramente da empresa de projetos; segundo, da empresa que executava a obra;
e, terceiro, de pessoas ligadas ao serviço público em Belo Horizonte. Não podemos
tapar a vista para nenhum dos três pontos. Que os responsáveis pela empresa de
engenharia respondam por aquilo e paguem criminal e financeiramente. Que paguem
os responsáveis ou irresponsáveis da Cowan que fizeram essa obra de areia e de
papelão  para  envergonhar  Belo  Horizonte  e  para  tirar  a  vida  de  pessoas.  Que
também  paguem  os  responsáveis  ou  irresponsáveis  no  serviço  público  que  não
fizeram seu papel da maneira adequada.
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Acho que o Dr. José Lauro Terror, ex-secretário de Obras de Belo Horizonte, citado
no inquérito como tendo conhecimento do caso, deve à cidade de Belo Horizonte uma
explicação muito clara do que aconteceu ali.

Tivemos oportunidade na nossa vida, na nossa trajetória profissional,  de rodar o
mundo.  Chegamos  em  países  em  que  há  pontes  de  200,  300  anos  em  perfeito
estado.  Tudo funcionando em plena capacidade.  Na nossa Belo Horizonte,  temos
quantas  pontes?  Quantos  viadutos?  Quantas  alças,  quantos  elevados  foram
construídos? Quem vai pagar pelo prejuízo de Belo Horizonte e do belo-horizontino?
Quem vai pagar por isso?

Deputado João Leite, gostaria de dizer isso para V. Exa. Certa vez ouvi dizer que
havia um gênio na Secretaria de Obras, o Dr. José Lauro Terror. Na verdade, o gênio
se  mostrou  um  terror  para  a  cidade  de  Belo  Horizonte.  Ele  aprovou,  avalizou  e
deliberou pela construção de um viaduto que não tinha condições técnicas para tal.
Nosso companheiro Paulo Lamac é engenheiro, é um homem da área, conhece muito
mais que eu, e sabe muito bem disso. Eu nunca vi uma coisa dessa na história da
engenharia  em Minas  Gerais.  Envergonhou Belo  Horizonte,  envergonhou o  Brasil
durante uma Copa do Mundo. O tal legado da Copa seriam as obras, mas a obra que
era para ser legado transformou-se em uma vergonha para todos nós. Belo Horizonte
cobra uma explicação sobre isso. Belo Horizonte espera uma explicação sobre isso.
Essa explicação tem de vir. Ela já começou a aparecer com a investigação da Polícia
Civil,  mas  tem  de  continuar  e  persistir  pelo  trabalho  do  Ministério  Público,
acompanhado por esta Casa. Vamos acompanhar de muito perto na Assembleia a
investigação sobre a queda desse viaduto. Belo Horizonte deve satisfação às famílias
que perderam seus parentes. Belo Horizonte deve satisfação do que aconteceu aos
belo-horizontinos. Pontes e viadutos não caem à toa, caem por incompetência, por
incapacidade de projetos. Belo Horizonte pede explicação a cada um de nós, belo-
horizontinos.  Uma  obra  feita  para  melhorar  a  qualidade  de  vida  do  cidadão
transformou-se em uma das maiores vergonhas da história do nosso município.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) – Quero cumprimentar V. Exa. pela
lucidez das palavras, pela serenidade,  acima de tudo,  e pela firmeza que o tema
requer. A vida, seja de quem for, não pode ser ceifada da forma como foi, sabendo
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que ali  há responsabilidade direta do poder público. Por quê? Se o poder público
contratou uma empresa privada para executar  a obra, ele não pode, em hipótese
alguma, abrir mão de fiscalizá-la. Se não houver uma fiscalização próxima da obra, a
empresa pode fazer aquilo que bem entender e, nessa deliberação, ocorre o que V.
Exa.  descreveu  e  o  que  a  Polícia  Civil,  nesse  primeiro  momento,  apurou  com
serenidade. Levou tempo, o inquérito teve seus prazos dilatados várias vezes. Quero
parabenizar o Dr. Hugo e Silva e toda a equipe da Polícia Civil que esteve à frente,
diligenciando  sobre  esse  inquérito.  Agora,  conforme  V.  Exa.  disse,  isso  está  aos
cuidados do MP. Temos de acompanhar, por isso me coloco ao lado de V. Exa. para
juntos, através da própria Comissão de Segurança Pública, acompanhar o caso. Não
podemos  deixar  que  aquelas  vidas  sejam  esquecidas  pela  absoluta
irresponsabilidade  do  poder  público  que,  ao  contratar,  não  fiscalizou  a  contento,
permitindo que aquilo acontecesse. Também espero que os acusados, processados
pelo devido processo legal, sejam condenados na forma da lei. Digo mais, V. Exa.
falou em responder criminal e civilmente porque devem indenizar às famílias. Mas
também existe o ponto de vista administrativo, pois há servidores públicos. A nossa
legislação fala que as esferas são concomitantes e independentes, civil,  criminal e
administrativamente. Do ponto de vista administrativo, tem de haver sanção para os
servidores públicos que tinham o dever de fiscalizar, acompanhar. Não sei se foi V.
Exa. que trouxe a matéria da Rádio Itatiaia, mas parece-me que havia um engenheiro
agrônomo  fazendo  o  papel  de  fiscalizar.  Ou  seja,  não  era  a  pessoa  adequada
tecnicamente para exercer a fiscalização.

Mas quero ainda,  aproveitando os últimos segundos da minha fala, dizer  que o
governo não está no terceiro mês, conforme disse a ilustre deputada Cristina Corrêa,
que me antecedeu aqui; o governo de Fernando Pimentel está no quinto mês. E olha
que há ações que ninguém aqui é louco ou maluco para esperar que o governo faça
em cinco meses. Mas as ações em que há necessidade da continuidade do serviço
público  e  em áreas  extremamente  necessárias,  como a  segurança  pública,  estão
deixando a desejar. Faltar combustível, peça de viatura nessa altura não é desculpa
para um governo que já está no quinto mês, não no terceiro.

Deixo aqui para reflexão dos deputados que compõem a base de governo.
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O deputado João Vítor Xavier* – Quero conceder aparte ao deputado João Leite e à
deputada  Marília  Campos,  minha  amiga,  mas  antes,  deputado  João  Leite,  quero
lembrar um fato que se faz muito importante. Vou contar uma breve história. V. Exa.
um dia  me disse que,  quando era  jogador  de futebol,  certa vez o senhor  estava
contundido – o senhor é um homem de muita fé. O senhor fez suas orações e foi ao
seu culto pedir a Deus para curá-lo para que pudesse jogar o jogo decisivo. O senhor
não foi  curado e não conseguiu jogar  esse jogo. O goleiro que jogou tomou dois
frangos, e, no dia seguinte, a diretoria do Atlético o procurou e renovou o seu contrato
para muito melhor. Aí o senhor entendeu que Deus tinha um propósito na sua vida
naquele momento ao não lhe permitir jogar aquele jogo, porque o senhor foi muito
mais lembrado pela ausência do que talvez pela presença.

Quero,  em nome do  PSDB de Belo  Horizonte,  da  militância  do  PSDB de Belo
Horizonte, de seus companheiros do PSDB de Belo Horizonte, fazer um desagravo a
V. Exa., apesar de ser desnecessário, pela sua biografia. O PSDB indicou o nome de
V. Exa. para secretário de Obras de Belo Horizonte. Naquele momento, foi dito que
esse cargo já estava ocupado e que não poderia ser ocupado por V. Exa. porque
havia uma equipe genial na Secretaria de Obras da capital. Acho que mais uma vez a
sua ausência foi um prêmio à sua biografia, à sua história. É uma pena para Belo
Horizonte. Para a biografia e para a história do senhor tenho certeza de que foi um
alívio,  mas  para  a  nossa capital  foi  uma pena,  porque,  com  sua conduta,  tenho
certeza de que esse não teria sido o destino daquele malfadado viaduto.

O deputado João Leite (em aparte)* – Obrigado, deputado João Vítor Xavier, que é
sempre tão generoso comigo. Até que me saía bem nas pontes. Acho que eu poderia
fazer umas pontes boas, os goleiros normalmente têm de fazer algumas delas. Mas
queria tratar, deputado, de obras mesmo. Uma notícia recente: o Ministério Público
Federal,  em  Brasília,  abre  investigação  para  apurar  o  dinheiro  emprestado  não
apenas para Cuba, mas também para Angola, Venezuela e Equador. É interessante,
porque a investigação é justamente contra o governador Pimentel, que era ministro
do Desenvolvimento e que liberou U$700.000.000,00 para o porto em Cuba. O valor
total foi  de 4.700.000.000,00 liberados. E pasmem, com uma determinação de 30
anos para revelar como se deu esse empréstimo. Está aqui: 30 anos para revelar
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para que esse dinheiro serviu. Quer dizer, o brasileiro que deu esse dinheiro para
Cuba, para o Porto de Mariel,  4.700.000.000,00, levará 30 anos para saber como
esse dinheiro foi utilizado. Outro dia a imprensa brasileira tentou entrar no Porto de
Mariel e foi impedida pelo governo cubano. Dinheiro do contribuinte brasileiro, que
construiu um porto em Cuba. Ela foi impedida de entrar.

Agora o mais grave:  está na mão do deputado Sargento Rodrigues, mas tenho
memória. Imaginem, hoje, às 4 horas, o governador Pimentel vai se encontrar com o
Dr. Janot, procurador-geral do Ministério Público.

O Ministério Público abre uma investigação contra o governador Pimentel, e o Sr.
Janot vem aqui encontrar com ele, no palácio do Pimentel, que era um museu aberto
à visitação, mas que agora é dele. Esse encontro está na agenda, que está na mão
do deputado Sargento Rodrigues. Será um encontro fechado, e a imprensa não vai
poder participar.

Quero deixar a minha insatisfação por esse procurador vir aqui, justamente agora,
encontrar  com  o  governador,  quando  ele  está  sendo  investigado  por  liberar
R$4.700.000.000,00  para  esses  países,  pedindo  um  sigilo  de  30  anos.  É  um
escândalo, deputado Bonifácio Mourão e líder Duarte Bechir.

Muito obrigado. Desculpe ter extrapolado o tempo. O senhor falou em obra e em
ponte, e eu entendo um pouco do assunto.

O deputado João Vítor Xavier* – Em solidariedade à nossa companheira deputada
Marília,  a  quem  não pude  dar  aparte,  também  não  prosseguirei.  Muito  obrigado,
presidente.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Ulysses Gomes.
O deputado Ulysses Gomes – Agradeço a V. Exa., nobre presidente Hely Tarqüínio.

Registro que,  ao  lado do nosso vice-presidente  Hely Tarqüínio,  do nosso 3º-vice-
presidente,  Braulio  Braz,  do  presidente  da  Assembleia  e  de  todos  os  diretores,
continuamos a tarefa de visitar os servidores da Casa. Esse é um trabalho que temos
feito de diálogo e de reconhecimento dos servidores da Assembleia, que fazem com
que a nossa Casa seja uma das casas legislativas mais reconhecidas do Brasil, pela
qualidade,  pela  produção,  pela  forma  transparente  e  democrática  que  sempre
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conquistou o País, como referência de uma assembleia legislativa, e Minas Gerais,
pela qualidade do trabalho.

Presidente Hely, quero agradecer, parabenizando V. Exa., pela sugestão que deu a
toda a Mesa, fazendo esse trabalho, e pela iniciativa do presidente da Assembleia. É
preciso que o diálogo da direção da Mesa, da Casa, seja cada vez mais aberto e
direto  com os  servidores  da  Casa,  que  na  prática  fazem  a  Assembleia  ser  essa
grande referência de qualidade.

Sr. Presidente, quero aproveitar o pouco tempo que me resta, guardado o tempo
que considerei para a nossa deputada, para compartilhar um pouco do nosso olhar
sobre este momento que vivemos no País, e em especial,  no caso da conjuntura
mineira, a Assembleia Legislativa. Tenho compreendido que é um pouco natural essa
disputa que está acontecendo na Assembleia: a oposição ainda não aceitou a derrota
para  o  nosso  governador  Pimentel.  É  preciso  falar  aquela  frase,  deputada,  que
usamos  uma  vez  para  o  deputado  Lula:  deixa  o  homem  trabalhar.  O  Fernando,
juntamente com toda a sua equipe, tem muitos desafios pela frente. Vamos deixar
que ele faça o governo acontecer. Ele está fazendo – e vai continuar fazendo – o que
acredita, o que, de fato, vem propondo para Minas Gerais: abrir o Estado, fazer com
que ele tenha, cada vez mais, diálogo permanente com os setores que sempre foram
deixados de lado. Mas a oposição não quer aceitar isso e quer ganhar no grito, no
barulho,  quer  fazer  com que a  população de Minas  não compreenda o  que está
acontecendo. É natural que aqueles que governaram durante 12 anos tenham um
acúmulo de informações.

Eles  não  informam sobre  o que não fizeram,  mas obviamente  ninguém fica  no
governo  sem  fazer  nada,  alguma  coisa  fizeram  ao  longo  desses  12  anos.  Não
reconhecem que, graças à grande transformação que o País teve nos oitos anos do
governo do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma, houve uma grande
transformação  no  País  e  em  Minas.  Minas,  juntamente  com  o  País,  apresentou
grandes avanços sociais, na infraestrutura e na saúde. Na época vimos a oposição de
hoje, que era situação, criticar o Mais Médicos. Depois eles viram o quanto o Mais
Médicos mudou o atendimento ao povo brasileiro mais simples.

E  poderíamos  citar  vários  exemplos  de  programas  na  área  da  saúde  e  da
habitação.
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Tenho me lembrado muito da minha experiência quando vereador em Itajubá, de
2002 a 2004,  e exatamente do  ano de 2003,  que foi  muito difícil,  quando nosso
presidente Lula iniciou seu governo. Ganhou a eleição de 2002 e assumiu em 2003, e
foi muito difícil. Eu era vereador, foi um ano de arrocho, de ajuste, de crescimento
zero do País, um ano em que o presidente Lula, trabalhando muito com toda a sua
equipe,  precisou  colocar  o  Brasil  nos  trilhos.  Mas,  na  política,  no  dia  a  dia,  no
parlamento,  na  câmara  era  natural  que a  oposição malhasse,  batesse,  de  forma
totalmente incoerente.

Nesses  quatro  anos  em  que  vivi  a  experiência  de  ser  deputado,  ficava
impressionado com a base do governo, que não tinha disposição de debater Minas
Gerais.  Quantas vezes  apresentamos requerimentos,  questionamentos,  perguntas,
oportunidades para debater Minas Gerais, e a base do governo se negava a fazer
esse debate. Quando ocupava o espaço, fazia-o dentro da legitimidade, mas para
questionar o governo federal. Não digo que isso não seja necessário, possível nem
legítimo,  mas  negava-se  a  fazer  com  que  nossa  função  aqui  fosse  exercida  na
plenitude,  que  era  ter  respostas,  debater  Minas  Gerais,  encontrar  caminhos  e
soluções para os problemas do Estado.

Essa era a base de governo, que hoje é oposição. E, depois de 12 anos sem dar
respostas, agora vira de lado querendo apontar,  querendo respostas.  É a mesma
base que, durante 12 anos, negou-se a debater Minas, negou-se a dialogar com os
servidores da educação, a dar respostas, a debater a educação em Minas Gerais,
negando  a  situação da infraestrutura  das  escolas  estaduais  em vários  cantos  de
Minas, o problema da saúde.

O  governador  Fernando  Pimentel  entrou  no  governo  no  início  de  janeiro  e
encontrou meses de atraso de repasses para os municípios e hospitais – repasses
automáticos do governo federal – e precisou fazer caixa para garantir o equilíbrio das
contas no final do ano; e agora o nosso governo está pagando ainda as contas do
governo  passado.  Na quinta-feira,  pagamos  o  repasse de emergência  e  urgência
referente  a  janeiro  e  fevereiro.  No  início  de  fevereiro  estávamos  pagando  ainda
outubro, novembro e dezembro, porque o governo passado não pagou. É isso que o
governo está fazendo, equilibrando as contas, repetindo-se agora o que vivi em 2003,
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em relação ao presidente Lula, quando iniciou o seu governo. Lembro que apanhava
muito na câmara, mas a esperança, o sonho se consolidou em realidade ao longo
desses 12 anos em que estamos mudando a vida do povo brasileiro, dando mais
oportunidade de emprego, de estudo, educação, formação, qualificação.

A vida mudou nesse período. Mas havia a dificuldade daquela herança maldita do
governo tucano, do governo Fernando Henrique nos oito anos em que governou o
País, no ano em que o presidente Lula assumiu, um ano de muita dificuldade. Não foi
diferente do ano que estamos vivendo em Minas Gerais, com a grande dificuldade
diante  da  economia  mundial,  diante  do  ajuste  do  governo  federal,  sobretudo  da
situação que temos em Minas Gerais, com o déficit que apresentamos, neste ano, de
7,2 bilhões de reais; um grande endividamento que Minas tem, consequência não só
dos últimos 12 anos, mas também de 20 anos atrás, dos últimos quatro governos do
PSDB.  Foram  12  anos  consecutivos,  mas  não  podemos  nos  esquecer  do  ex-
governador Azeredo, do acordo que fez com o então presidente do mesmo partido,
que  gerou  um  endividamento  que  Minas  Gerais  paga  até  hoje.  Isso  tudo  é
consequência dessa história que não podemos negar.

Porém, não queremos fazer um governo só atacando e mostrando o que estava
errado.  Precisamos  ter  o  olhar  para  aprender  e  não  fazer  a  mesma coisa,  mas,
principalmente, quando falamos “deixa o homem trabalhar”, devemos caminhar junto
nesse belíssimo trabalho que nosso governador Fernando Pimentel tem feito,  com
diálogo, com participação.

Ao final deste mês ou no início de junho, vamos lançar os fóruns regionais, e a
parceria com a Assembleia Legislativa, sobretudo com a Comissão de Participação
Popular, vai ser fundamental para que possamos travar um grande diálogo com Minas
Gerais na construção do PPAG, mostrando a todos a realidade das contas do Estado
e de sua estrutura, especialmente a situação da saúde e da educação.

Sem dúvida, os acordos que estamos aprovando agora ilustram esse diálogo. Na
saúde, já acabou a greve da Fhemig; o pessoal da educação sinalizou o fim da greve
na  semana  passada  e  estou  certo  de  que  vai  aprovar  o  acordo  proposto  pelo
governador Fernando Pimentel na próxima assembleia, na quinta-feira que vem; e
com  tantas  outras  categorias  está  havendo  diálogo  e  parcerias.  Para  encerrar,
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presidente, o que há é a compreensão do governador para que Minas Gerais possa
crescer e se desenvolver da mesma forma como o País fez ao longo dos últimos 12
anos.

Tenho convicção, presidente, do orgulho do nosso partido em governar este país da
forma como governa e,  sobretudo, em ter  abertura e a cabeça erguida para,  nos
momentos difíceis,  dialogar diretamente com a população – com a população que
produz e  de  fato precisa ter  a compreensão do Estado como Nação e do  nosso
Estado de Minas Gerais.  Não tenho dúvidas de que a nossa presidenta Dilma faz
isso, e que, em Minas Gerais, no início de governo, o nosso governador Fernando
Pimentel tem condições para fazer com que os mineiros tenham de fato um governo
para todos e, a partir de agora, o nosso estado cresça e se desenvolva. É com essa
Minas que nos comprometemos na eleição do ano passado e é essa Minas que, aqui,
com o Parlamento mineiro, vamos ajudar a construir.

Portanto, quero parabenizar o governador Fernando Pimentel pela forma aberta,
democrática  e  transparente  com  que,  nesses  poucos  meses  de  governo,  vem
governando Minas Gerais. Obrigado.

Registro de Presença
O presidente – A presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do curso

de direito da Unifenas. Estejam à vontade entre nós para observar os trabalhos do
Poder Legislativo. Muito obrigado pela presença.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O presidente – Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Presidente
A presidência  informa  ao  Plenário  que  o  Balanço  Geral  do  Estado  relativo  ao

exercício  de  2013  foi  publicado  em  essencialidades  no  Diário  do  Legislativo  de
6/5/2015 e distribuído em avulso às deputadas e aos deputados na mesma data, por
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meio  eletrônico.  A  presidência  informa,  ainda,  que  o  prazo  de  10  dias  para
requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas tem início
hoje, dia 7/5/2015 , encerrando-se na segunda-feira, dia 18/5/2015.

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que a prestação de contas do Tribunal de Contas

do Estado relativa ao exercício financeiro de 2014 foi publicada em essencialidades
no  Diário  do Legislativo de 6/5/2015 e distribuída  em avulso às  deputadas e aos
deputados na mesma data, por meio eletrônico. A presidência informa, ainda, que o
prazo de 10 dias para requerimento de informações ao Tribunal de Contas tem início
hoje, dia 7/5/2015, encerrando-se na segunda-feira, dia 18/5/2015.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 627 a 631/2015, da Comissão
de Assuntos Municipais, 639/2015, da Comissão de Saúde, 643/2015, da Comissão
de Segurança Pública, 644 a 647/2015, da Comissão de Administração Pública, 653 e
654/2015, da Comissão de Política Agropecuária, 664 a 670/2015, da Comissão de
Turismo, 671 a 673/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, e 674/2015, da
Comissão do Trabalho. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
–  A seguir,  a presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:
da Pessoa com Deficiência – aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 5/5/2015, do

Projeto  de  Lei  nº  432/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  e  do  Requerimento  nº
414/2015, da deputada Ione Pinheiro;

de Saúde – aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 6/5/2015, dos Requerimentos
nºs 530/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, e 535/2015, do deputado Noraldino
Júnior;

de  Transporte  –  aprovação,  na  9ª  Reunião  Ordinária,  em  5/5/2015,  do
Requerimento nº 513/2015, do deputado Duarte Bechir;

do Trabalho – aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 6/5/2015, dos Projetos de
Lei nºs 387/2015, do deputado Fred Costa, 472 e 473/2015, do deputado Celinho do
Sinttrocel, e 561/2015, do deputado Ivair Nogueira;
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e  de  Educação  –  aprovação,  na  6ª  Reunião  Ordinária,  em  7/5/2015,  dos
Requerimentos nºs 467/2015, do deputado Fábio Cherem, e 447/2015, do deputado
Douglas Melo;

e pelos deputados Celinho do Sinttrocel – informando sua renúncia como membro
suplente da Comissão de Saúde;

Rogério Correia –  indicando o deputado Celinho do Sinttrocel  para vice-líder do
Bloco Minas Melhor (Ciente. Publique-se.);

Rogério Correia – indicando o deputado Geraldo Pimenta para membro suplente da
Comissão de Saúde, na vaga do deputado Celinho do Sinttrocel;

Rogério Correia – indicando o deputado Geraldo Pimenta para membro suplente da
Comissão do Trabalho;

e Rogério Correia – indicando o deputado Geraldo Pimenta para membro efetivo da
Comissão de Esporte (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 1.157, 1.158, 1.159,
1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171 e
1.172/2015, do deputado Gustavo Corrêa,  em que solicita  o desarquivamento dos
Projetos de Lei nºs 807, 810, 811, 909, 910, 912, 1.516 e 1.597/2011, do Projeto de
Resolução nº 1.889/2011 e dos Projetos de Lei nºs 1.950/2011, 3.775, 4.292, 4.500 e
4.678/2013, 5.636/2014 e 4.709/2013, respectivamente; o Requerimento Ordinário nº
1.173/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.712/2015; o Requerimento Ordinário nº 1.174/2015, do deputado Ulysses
Gomes,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.639/2014;  o
Requerimento Ordinário nº 1.175/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que
solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de Lei  nº  5.720/2015;  e os  Requerimentos
Ordinários nºs 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.186,
1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198,
1.199, 1.200, 1.201, 1.202,  1.203, 1.204, 1.205, 1.206 e 1.207/2015, do deputado
Dalmo Ribeiro  Silva,  em  que solicita  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs
1.918,  1.976,  1.977,  2.053,  2.215,  2.255,  2.320,  2.387,  2.515,  2.516,  2.629  e
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2.752/2011, 3.479/2012, 3.707, 3.783, 3.784, 4.042, 4.089, 4.287, 4.311, 4.473, 4.656
e  4.822/2013  e  4.889,  5.314,  5.317,  5.582,  5.593,  5.596,  5.675  e  5.676/2014,
respectivamente.

Encerramento
O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de
convocação, e para a ordinária de terça-feira, dia 12, às 14 horas, com a seguinte
ordem  do  dia:  (–  A  ordem  do  dia  anunciada  será  publicada  na  edição  do  dia
12/5/2015.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 274/2015

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o Projeto de Lei nº 274/2015, resultante do
desarquivamento  do  Projeto  de Lei  nº  4.556/2013,  institui  a  Semana Estadual  de
Conscientização e Combate à Automedicação.

A matéria foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. A
Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  seu  exame  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, em
cumprimento ao disposto nos arts. 102, XI, 188 e 190 e do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento visa a instituir a Semana Estadual de Conscientização e

Combate à Automedicação, a ser comemorada, anualmente, na quarta semana do
mês de junho. Segundo o autor do projeto, o objetivo é alertar a sociedade para os
perigos da automedicação, muitas vezes estimulada pela indústria farmacêutica.

A automedicação é definida como o uso de medicamentos sem prescrição médica,
a  partir  da  decisão  do  próprio  paciente.  Inclui-se  nessa  designação  genérica  a
prescrição ou indicação de medicamentos por pessoas não habilitadas, como amigos,
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familiares e mesmo balconistas  de farmácia,  caracterizando-se, neste último caso,
exercício ilegal da medicina.

De acordo com o estudo A importância do profissional farmacêutico no combate à
automedicação  no  Brasil  (Disponível  em:  <http://revistas.ufg.br/index.php/
REF/article/view/4616/3938>. Acesso em 22/11/2013.),  o mercado brasileiro dispõe
de mais de 32 mil medicamentos. Diversos desses medicamentos que deveriam ser
utilizados apenas com prescrição médica são vendidos de forma indiscriminada pelo
estabelecimento  farmacêutico,  pelo  fato  de  que,  no  Brasil,  a  farmácia  não  é
reconhecida com uma unidade de saúde e, sim, como um ponto comercial de vendas
de medicamento e produtos correlatos. Esses medicamentos, vendidos sem receita
médica, possibilitam a automedicação.

De acordo com o estudo, o Brasil assume a quinta posição mundial de consumo de
medicamentos, o primeiro lugar em consumo na América Latina e o nono lugar no
mercado mundial em volume financeiro.

A automedicação  inadequada,  tal  como  a  prescrição  errônea,  pode  ter  efeitos
indesejáveis,  como o  mascaramento  ou  o  agravamento  de  doenças evolutivas,  a
potencialização ou a perda da ação de outro medicamento, o desenvolvimento de
resistência  às  substâncias  farmacológicas,  o  surgimento  de  lesões  no  fígado,
estômago  e  intestino,  o  aumento  da  pressão  arterial,  representando,  portanto,
problema a ser prevenido.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, a intoxicação por
medicamentos ocupa o primeiro lugar entre as causas de intoxicação registradas em
todo o  País,  à  frente  dos  produtos  de  limpeza,  dos  agrotóxicos  e  dos  alimentos
estragados.

A Anvisa, por meio das Resoluções RDC 20/2011 e RDC 68/2014, adotou diversas
medidas com relação aos antibióticos, incluindo a exigência de retenção, na farmácia,
de  receita  médica  para  a  sua  comercialização,  a  fim  de  evitar  que  o  uso
indiscriminado desse medicamento  seja  responsável  pelo  aparecimento  de  micro-
organismos cada vez mais resistentes às medicações disponíveis.

Entretanto,  apenas  medidas  relacionadas  a  essa  classe  de  medicamentos  não
foram  suficientes  para  eliminar  os  riscos  de  efeitos  indesejados  decorrentes  da
automedicação. Com a redução do uso indiscriminado de antibióticos, os pacientes
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passaram a utilizar  outras classes de medicamentos que não exigem retenção de
receita médica, principalmente os anti-inflamatórios. Embora desenvolvidos para fins
distintos  dos  antibióticos,  os  anti-inflamatórios  têm  sido  usados  para  tratar  vários
sintomas  como dores de cabeça,  de  garganta,  de  coluna,  que podem ter  origem
bacteriana, mascarando, assim, a doença inicial.

Em síntese,  embora haja no mercado medicamentos que podem ser  adquiridos
sem prescrição médica, nenhuma substância farmacologicamente ativa é inócua ao
organismo. Por isso, pessoas que não têm formação médica não devem ingeri-las
sem a orientação de um profissional da área.

A Comissão de Constituição e Justiça, procedendo ao exame de aspectos jurídicos
do projeto, concluiu que, à vista do disposto no § 1º do art. 25 da Constituição da
República, a instituição de data comemorativa é matéria de competência legislativa
residual atribuída a quaisquer dos estados componentes do nosso sistema federativo
e  que,  portanto,  não  há  impropriedade  quanto  à  iniciativa  em  nível  estadual.
Entretanto, apresentou o Substitutivo nº 1 para sanar impropriedades relacionadas à
separação de Poderes prevista no art. 2º da Constituição da República.

Estamos de acordo com o substitutivo apresentado e parece-nos que a proposição
em análise poderá contribuir para divulgação e discussão do tema tratado, o que será
estratégico para a redução dos casos de intoxicação e de outros efeitos indesejados
decorrentes da automedicação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 274/2015 na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Arlen Santiago, presidente – Glaycon Franco, relator – Doutor Jean Freire – Carlos

Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 427/2015

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Associação dos Surdos de Montes Claros, com sede
no Município de Montes Claros.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 427/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Surdos de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo a inclusão das pessoas surdas, prestando assistências social e cultural aos
seus associados.

Com  esse  propósito,  a  instituição  pretende  promover  formação,  informação  e
conscientização das pessoas surdas; estabelecer convênios; realizar e participar de
eventos; fomentar atividades sociais que visem à maior interação entre os associados
e  suas  famílias;  e  conscientizar  a  sociedade  sobre  as  reais  potencialidades  e
limitações da pessoa surda.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Surdos de
Montes Claros, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 427/2015, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Bonifácio Mourão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 797/2015
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  1.747/2011,  dispõe  sobre  a
criação da Comenda Vice-Presidente José Alencar, para homenagear personalidades
que  tenham  contribuído  para  o  desenvolvimento  econômico-social  e  para  o
aprimoramento da atividade política no Estado.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/4/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

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 797/2015 tem por objetivo instituir a Comenda Vice-Presidente

José Alencar, destinada a homenagear personalidades que tenham se destacado nas
atividades empresariais, sociais ou políticas, contribuindo para o desenvolvimento de
Minas Gerais nas categorias política, empresarial, jurídica ou sociocultural.

Os agraciados,  em número máximo de oito,  serão indicados, anualmente,  pelos
membros  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  receberão  a
comenda em cerimônia a ser realizada na semana do dia 17 de outubro, data do
nascimento do vice-presidente José Alencar.

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.

Inicialmente,  deve-se  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 deflagração do processo administrativo, não há óbice à iniciativa por
parlamentar, em face da inexistência de reserva no art. 66 da Constituição do Estado.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto em apreço, é importante observar
que  o  inciso  XVII  do  art.  90  da  Constituição  Mineira  determina  ser  competência
privativa  do  governador  do  Estado  conferir  condecoração  e  distinção  honoríficas,
quando estabelece que essa autoridade fará a entrega da referida condecoração. Por
essa razão, é necessária a previsão, na proposição de lei, de que será o chefe do
Executivo que fará a entrega da comenda a ser criada.

Cabe observar, ainda, que o art. 4º, que estabelece que as despesas decorrentes
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da lei correrão por conta de verbas próprias a serem consignadas nos orçamentos
dos  exercícios  financeiros,  é  desnecessário,  uma vez que todas  as  despesas  do
Estado estão, obrigatoriamente, previstas na lei orçamentária.

Por tais razões, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que faz
as correções necessárias, além de adequar o texto do projeto à técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 797/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Comenda Vice-Presidente José Alencar.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Comenda  Vice-Presidente  José  Alencar,  destinada  a

homenagear personalidades que se destacarem nas atividades empresariais, sociais
ou políticas,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  econômico,  social  e  político  do
Estado.

Art.  2º  –  A  Comenda  Vice-Presidente  José  Alencar  será  concedida  a  um
representante do Estado e a um do País, nas seguintes categorias:

I – política;
II – empresarial;
III – jurídica;
IV – sociocultural.
Parágrafo  único  –  Os agraciados,  em número  máximo de oito,  serão indicados

pelos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Art. 3º – A Comenda Vice-Presidente José Alencar será entregue, anualmente, pelo

governador do Estado em cerimônia realizada na semana do dia 17 de outubro, data
do nascimento do vice-presidente José Alencar.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – João Alberto – Antônio Jorge – Bonifácio

Mourão – Cristiano Silveira – Isauro Calais.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 39/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do deputado Fred Costa,  o projeto de lei  em epígrafe,  resultante do

desarquivamento  do  PL  n°  3.074/2012,  “dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de
restaurantes,  lanchonetes  e  similares  localizados  no  Estado  de  Minas  Gerais
disponibilizarem cadeira infantil  de acordo com norma técnica que especifica e dá
outras providências”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 27/2/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento pretende obrigar  os restaurantes, as lanchonetes e

similares  localizados  no  Estado  a  disponibilizar  cadeira  infantil  conforme  as
especificações contidas na Norma Técnica NBR 13.919, da Associação Brasileira de
Normas  Técnicas  –  ABNT.  Segundo a  justificação que acompanha  o  projeto,  “tal
iniciativa proporcionará mais segurança para as famílias e conforto para as crianças.
Hoje, por não serem exigidas por lei, somente alguns estabelecimentos oferecem as
cadeirinhas, o que obriga a mãe a ficar com o filho no colo”.

É importante ressaltar que proposição similar, Projeto de Lei n° 3.074/2012, tramitou
nesta Casa em legislatura anterior, tendo esta comissão analisado a matéria no que
tange  ao  juízo  de  admissibilidade  e  concluído  pela  sua  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Contudo,  reexaminando  a  matéria,  entendemos  ser  necessária  a  revisão  do
posicionamento  adotado,  tendo  em  vista  a  existência  de  óbices  de  natureza
constitucional e legal para legislar sobre a matéria.

Os estados, segundo o art. 24, VIII, da Constituição Federal possuem competência
concorrente para legislar sobre defesa do consumidor. Desse modo, à União compete
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a edição de normas gerais e aos estados a suplementação para atender às suas
peculiaridades locais.

Em relação à repartição de competências entre os entes da Federação, o princípio
geral que a norteia 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. O interesse local, nas lições de Hely Lopes Meirelles:

“não é interesse exclusivo do Município, não é interesse privativo da localidade, não
é  interesse  único  dos  municípios  (...).  Não  há  interesse  municipal  que  não  seja
reflexamente da União e do Estado-Membro, como também não há interesse regional
ou nacional que não ressoe nos municípios, como partes integrantes da federação
brasileira.  O  que  define  e  caracteriza  interesse  local,  inscrito  como  dogma
constitucional, é a preponderância do interesse do Município sobre o do Estado ou da
União”. (Direito municipal brasileiro. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.)

O Estado de Minas Gerais  é composto por mais  de oitocentos municípios,  com
características muito diversas, de maneira que as características urbanas presentes
na capital  não  podem  se comparar  às  existentes  em  municípios  do  interior,  com
população reduzida.

Assim, no caso em estudo, forçoso é reconhecer a predominância do interesse local
para a disciplina da matéria, cabendo a cada município avaliar a necessidade ou não
da adoção da medida pretendida.

Outro  ponto  que  merece  ser  ressaltado  é  a  prevalência  do  princípio  da  livre
iniciativa, estabelecido no art. 170, V, da Constituição da República, em relação às
entidades  privadas.  Apesar  de  o  Estado  ter  autorização  para  intervir  no  domínio
privado, para restringir ou condicionar a iniciativa privada em certa área da atividade
econômica, nas situações em que se justifique a proteção do interesse público, os
atos  e  as  medidas  devem  guardar  proporcionalidade e  razoabilidade com  a  livre
iniciativa.

Tal entendimento pode ser fundamentado por decisão do Supremo Tribunal Federal
–  STF –,  no  caso  em que  atribui  ao  município  a  competência  para  disciplinar  a
atividade  comercial,  com  a  finalidade  de  evitar  a  dominação  ou  distorções  do
mercado:
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“(...)1. Os Municípios têm autonomia para regular o horário do comércio local, desde
que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas, pois a Constituição Federal lhes
confere competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Afronta aos
princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e ao
direito  do  consumidor.  Inexistência.  Ao  Governo  Municipal,  nos  limites  da  sua
competência  legislativa  e  administrativa,  cumpre  não  apenas  garantir  a  oferta  da
mercadoria ao consumidor, mas, indiretamente, disciplinar a atividade comercial, e,
evitando a dominação do mercado por oligopólio, possibilitar ao pequeno comerciante
retorno  para  as  despesas  decorrentes  do  plantão  obrigatório.  3.  Farmácias  e
drogarias  não  escaladas  para  o  cumprimento  de  plantão  comercial.  Direito  de
funcionamento fora dos horários normais. Inexistência em face da lei municipal que
disciplina  a  matéria.  Recurso  extraordinário  conhecido  e  provido”.  (Recurso
Extraordinário n° 174645/SP)

Em relação à medida proposta no projeto de lei, a própria lei do mercado regularia
tal  matéria,  uma vez que os pais que têm filhos pequenos e acham importante a
comodidade em questão irão procurar os restaurantes e similares que disponibilizam
cadeiras  infantis.  Por  sua  vez,  os  estabelecimentos  que  quiserem  atender  esses
clientes, certamente, providenciarão esses móveis.

Ademais, a medida de obrigar a todos os restaurantes, lanchonetes e similares,
sem  levar  em  consideração  nenhum  outro  aspecto  como a  estrutura,  o  tipo  e  a
quantidade da clientela, não se mostra razoável. Isso porque, para atingir um fim, o
Estado  deve  optar  pelo  meio  que  representa  menor  interferência  na  vida  e  nos
negócios privados. Sobre a razoabilidade, destacamos decisão do STF, segundo o
qual:

“(...) As normas legais devem observar, no processo de sua formulação, critérios de
razoabilidade,  que  guardem  estrita  consonância  com  os  padrões  fundados  no
princípio da proporcionalidade, pois todos os atos emanados do Poder Público devem
ajustar-se  à  cláusula  que  consagra,  em  sua  dimensão  material,  o  princípio  do
substantive due process of law.  Lei distrital que, no caso, não observa os padrões
mínimos de razoabilidade”. (Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade
n° 2.667-4/DF.)
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Assim  sendo,  à  vista  da  exposição  feita,  entendemos  que  o  projeto  não  pode
prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 39/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – João Alberto – Antônio

Jorge – Cristiano Silveira – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 49/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a
transferência eletrônica de fundos para recolhimento de taxas, multas de trânsito e
receitas delegadas através de cartão de débito e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  27/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso III,
alínea “a”, do Regimento Interno, emitir  parecer sobre os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
O projeto  de  lei  em análise pretende,  em síntese,  que o pagamento  de multas

decorrentes de infração de trânsito, no ato da fiscalização, possa ser realizado por
meio de transferência eletrônica de fundos, ou seja, por meio de cartão de débito
automático em conta corrente. Propõe também que essa forma de pagamento seja
adotada para o recebimento de multas de trânsito e de outros débitos recolhidos pelo
Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG. Fixa ainda que, se entre as
medidas  administrativas  decorrentes  da  infração  houver  a  determinação  de
apreensão e  remoção do veículo,  o  seu proprietário  poderá  acionar  o serviço  de
seguro para a realização do transporte.

É  importante  destacar  que  matéria  idêntica  já  tramitou  na  legislatura  passada
(Projeto de Lei nº 1.051/2011).
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No que toca aos aspectos jurídicos, as medidas contidas no projeto em análise
esbarram em dispositivos de ordem constitucional que não permitem que o estado
membro discipline a matéria.

A Constituição da República estabelece, no seu art. 22, inciso XI, a competência
privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. A legislação de trânsito
está consolidada na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Estabelece o CTB que o trânsito de qualquer
natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por
suas normas. O referido código, além de estabelecer as regras de circulação, prevê
as  penalidades  pelas  infrações  de  trânsito  bem  como  as  competências  e  a
composição do Sistema Nacional de Trânsito – SNT.

O SNT é formado por um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do
Distrito  Federal  e  dos  municípios  com  competências  específicas.  Neste  contexto,
cabe aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados, entre outras, a
competência para executar a fiscalização de trânsito,  autuar e aplicar as medidas
administrativas  cabíveis;  para  aplicar  as  penalidades  por  infrações  previstas  no
código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar e para arrecadar
valores provenientes de estada e remoção de veículos (incisos V, VI e VII do art. 22
do CTB).

Como se  vê,  as  competências  conferidas  aos  estados  membros pelo  CTB são
medidas de caráter administrativo e não normativo. Nos termos do parágrafo único do
art. 22 da Constituição da República, somente lei complementar poderá autorizar os
estados  a  legislar  sobre  questões  específicas  das  matérias  nele  relacionadas.
Ressalte-se ainda que, nos termos do art. 12 do CTB, é competência do Conselho
Nacional de Trânsito – Contran –, órgão máximo normativo e consultivo do Sistema
Nacional  de  Trânsito,  o  estabelecimento  de  normas  e  de  procedimentos
regulamentares do Código e a sua uniformização dentro do sistema.

Há  contudo  que  se  destacar  que,  em  decorrência  da  sua  competência
administrativa,  cabe  ao  estado  membro  a  disciplina  do  modus  operandi de  sua
atuação, desde que não entre na seara da legislação de trânsito propriamente dita.

Em determinados casos, a distinção de uma norma que trate de trânsito ou de mera
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operacionalização dos  órgãos  executores  não é  tarefa fácil.  Inúmeras são as leis
questionadas no Supremo Tribunal Federal envolvendo tal questão. Neste passo, há
que se questionar: a disciplina da forma como serão recebidas as multas de trânsito
está  dentro  da  esfera  de  competência  do  estado  membro  por  tratar-se  de  uma
medida de caráter eminentemente administrativo ou trata-se de norma de trânsito?
Ademais, pode o Estado dispor sobre o modo de remoção do veículo no caso de ser
esta uma medida administrativa?

Em resposta à primeira questão, lembramos que o CTB confere ao estado membro
a competência para executar a fiscalização do trânsito bem como para arrecadar as
multas que aplicar. Para a execução desta tarefa o CTB traça, nos seus capítulos XVI
e XVII, todo um processo administrativo que deve ser seguido para a imposição da
penalidade. Assim, ocorrida a infração prevista na legislação de trânsito, a autoridade
ou agente de trânsito deverá lavrar um auto de infração no qual constem todos os
requisitos  previstos  no  art.  280  do  CTB.  Em  seguida,  a  infração  deverá  ser
comprovada por declaração da autoridade de trânsito ou por aparelho eletrônico ou
audiovisual,  ou  qualquer  outro  meio  tecnologicamente  disponível,  dependendo  da
infração.  Após  essa fase,  a autoridade de trânsito,  na área de sua circunscrição,
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Aplicada a
penalidade, o CTB estabelece ainda um ritual a ser seguido para conferir validade à
notificação do proprietário do veículo ou ao infrator. Por fim, estabelece o art. 284 do
CTB norma específica sobre o pagamento da multa, que poderá ser efetuado até a
data do vencimento por oitenta por cento do seu valor.

Como se vê, o pagamento da multa no local da infração, conforme pretendido pelo
projeto  de  lei  em  análise,  contraria  o  procedimento  previsto  no  CTB,  pois  o
pagamento  imediato  da  multa,  no  local  da  infração,  não  permitiria  que  todas  as
etapas previamente estabelecidas fossem cumpridas.

Ademais, ao examinarmos o alcance das regras previstas no CTB, fica evidente
que a medida consignada na proposição deve ser considerada matéria referente à
legislação de trânsito, o que afasta a competência do estado membro para editá-la.

É  elucidativa  a  ementa  do  acórdão  da  decisão  do  STF  na  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  nº  4734  ,  de  2013,  que  declarou  inconstitucional  norma  do
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Estado  de  Alagoas  que  autorizava  o  parcelamento  do  pagamento  de  multas  de
trânsito, in verbis:

“EMENTA AÇÃO DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  ART.  29  DA LEI  Nº
6.555/2004  DO  ESTADO  DE  ALAGOAS.  PARCELAMENTO  DE  MULTAS  DE
TRÂNSITO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XI, DA
CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA.  INCONSTITUCIONALIDADE.  PRECEDENTES.
Segundo a jurisprudência desta Casa, é inconstitucional dispositivo de lei  estadual
que faculta o pagamento parcelado de multas decorrentes de infrações de trânsito,
por invadir a competência privativa da União para legislar sobre a matéria (art. 22, XI,
da  Constituição  da  República).  Precedentes:  ADI  3.708/MT,  Relator  Ministro  Dias
Toffoli,  julgada em 11.4.2013;  ADI 3.196/ES, Relator Ministro Gilmar Mendes,  DJe
06.11.2008;  ADI  3.444/RS,  Relatora  Ministra  Ellen  Gracie,  DJ  03.02.2006;  ADI
2.432/RN, Relator Ministro Eros Grau, DJ 26.08.2005; ADI 2.814/SC, Relator Ministro
Carlos  Velloso,  DJ  05.12.2003;  ADI  2.644/PR,  Relatora  Ministra  Ellen  Gracie,  DJ
29.08.2003.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade  julgada  procedente.  (ADI  4734,
Relator(a):Min.  ROSA WEBER,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  16/05/2013,  Processo
Eletrônico DJe-182 Divulg 16-09-2013 Public 17-09-2013)”.

Ainda  que  se  entenda que  o  estabelecimento  da  forma como as  multas  serão
arrecadadas  esteja  dentro  da  competência  administrativa  do  Estado,  da  mesma
maneira o projeto esbarraria em questões de ordem constitucional, pois a disciplina
da matéria caberia  ao  Poder  Executivo,  por  tratar-se de  atividade operacional  do
Detran, órgão a ele vinculado. Padeceria assim o projeto de vício de iniciativa.

Não se pode deixar também de mencionar que o recebimento de multas por meio
de cartão de débito automático em conta-corrente gera custos para o Estado como o
de adquirir as máquinas de débito, pagar taxas para a administradora dos cartões,
entre outros.

Em  resposta  à  segunda  questão,  entendemos  também  que  a  disciplina  da
apreensão  e  da  remoção  de  veículos  é  matéria  de  trânsito  já  disciplinada  na
legislação  federal.  A  apreensão  de  veículos  é  tratada  pelo  CTB  como  uma
penalidade,  já  a  remoção,  como  uma  medida  administrativa.  Existem,  assim,  no
código,  várias  hipóteses nas quais  a  autoridade pública  tem o  dever  de  recolher
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certos  veículos  para  o  depósito  fixado  pelo  órgão  ou  entidade  competente,  sob
custódia policial. Porém, é também certo que nem todas as infrações de trânsito dão
margem à apreensão e remoção do veículo. Entretanto, nestes casos, o CTB também
já disciplinou a matéria,  possibilitando ao infrator  a  remoção do veículo  que será
retido  no  local  da  infração  até  que  a  irregularidade  possa  ser  sanada.  Esta
possibilidade está prevista nos arts. 270 e 271 do CTB.

No que toca à possibilidade de o veículo ser removido pelo infrator nos casos de
apreensão ou remoção, trata-se de uma norma de caráter nacional que não pode ser
minimizada por  uma norma estadual.  A penalidade estabelecida pelo código,  seja
principal ou acessória, é, na sua essência, matéria de trânsito. Conferir ao infrator o
direito de remover o veículo seria esvaziar todo o sentido da norma. Ademais, tal
imposição é decorrente  do  poder  de polícia  coercitivo  do  Estado e  não pode ser
delegada aos particulares.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 49/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – João Alberto – Antônio

Jorge – Bonifácio Mourão – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 86/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  dos  deputados  Fred  Costa  e  Noraldino  Júnior,  o  Projeto  de  Lei  nº
86/2015 dispõe sobre  a  responsabilização das  empresas por  defeitos  e vícios  na
execução de construção das moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida, bem
como do Programa de Arrendamento Residencial – PAR – e dos demais programas
de habitação popular.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28  de  fevereiro  de  2015,  foi  o  projeto
distribuído  à  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  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
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art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

A  proposição  em  análise  objetiva  obrigar  as  empresas  responsáveis  pela
incorporação e construção das moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida, bem
como do Programa de Arrendamento Residencial – PAR – e dos demais programas
de habitação popular  a  indenizar  os  moradores em caso de defeitos  e  vícios  na
execução das obras.

A proposição  estabelece,  ainda,  que  a  eventual  indenização  a  ser  paga  será
correspondente ao valor  venal  dos imóveis existentes  no bairro de localização do
empreendimento e que, no caso de necessidade de transferência do morador para
fins  de reparos na moradia,  as  empresas serão responsáveis  pelo pagamento do
aluguel, que deverá ser igual ao valor praticado na região do imóvel a ser ocupado
temporariamente.

Segundo  os  autores  da  proposta  e  com  base  em  dados  apurados  pela  Caixa
Econômica  Federal,  as  construções  do  Programa  Minha  Casa,  Minha  Vida  já
receberam  milhares  de  reclamações  sobre  danos  decorrentes  da  qualidade  de
execução  das  obras,  destacando-se,  dessa  forma,  a  necessidade  de  criação  de
mecanismos  capazes  de  assegurar  garantia  aos  adquirentes  de  tais  unidades
imobiliárias.

Ocorre que, muito embora o objetivo da proposição seja possibilitar aos adquirentes
desses imóveis garantia contra defeitos oriundos da sua construção, a proposição em
análise possui relação direta com temas disciplinados em normas já existentes no
ordenamento jurídico, conforme se verá.

Feitas  essas  considerações,  é  necessário  demonstrar  que  a  matéria  atinente  à
garantia de bens imóveis já se encontra disciplinada no Código Civil, art. 618, bem
como no Código de Defesa do Consumidor, art. 18. Tais dispositivos estabelecem,
respectivamente, que:

“Art.  618.  Nos  contratos  de  empreitada  de  edifícios  ou  outras  construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos
materiais, como do solo.
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Art.  18.  Os  fornecedores  de  produtos  de  consumo  duráveis  ou  não  duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor,
assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes
do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,  respeitadas as
variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição
das partes viciadas.”.

Observa-se que ambos os dispositivos trazem proteção em função de defeitos em
obras,  em especial  o  Código  de  Defesa  do Consumidor,  que assegura  de  forma
ampla  ao  adquirente  de  bem  durável  a  necessária  garantia  nas  hipóteses  de
constatação  de  vícios  de  qualidade,  decorrendo  disso  seu  direito  à  adequada
indenização de acordo com os danos sofridos, sendo de se notar que a proposição
em análise não inovará nesse aspecto.

Nesse contexto, não se afigura compatível com o ordenamento jurídico reproduzir
comandos  que  já  figuram  em  outras  leis,  pois  nesta  situação  estaria  a  nova  lei
desprovida do atributo da novidade, essencial para a caracterização da lei em sentido
material. Como se sabe, além dos requisitos da generalidade e da abstração, as leis
devem conter elemento inovador em relação à legislação preexistente.

Além disso, pode-se dizer que o projeto de lei em análise, ao se imiscuir na fixação
dos valores de indenização por danos materiais, acabaria por interferir no conteúdo
presente no Código  Civil,  especialmente  no  que tange ao valor  das indenizações
pagas  por  defeitos  nas  aludidas  obras,  o  que  caracterizaria  afronta  ao  texto
constitucional, porquanto cabe à União legislar sobre direito civil, nos termos do art.
22, I, da Constituição da República, que dispõe:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I  –  direito  civil,  comercial,  penal,  processual,  eleitoral,  agrário,  marítimo,

aeronáutico, espacial e do trabalho; (…).”.
Sobre a matéria, vejamos o seguinte julgado:
“Ementa:  –  1.  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
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Estado de Pernambuco). 3. Vício formal. Competência privativa da União para legislar
sobre  direito  civil,  comercial  e  sobre  política  de  seguros  (CF,  art.  22,  I  e  VII).  4.
Precedente: ADI no 1.595-MC/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19.12.2002, Pleno,
maioria.  5.  Ação direta  de  inconstitucionalidade  julgada  procedente.  A Advocacia-
Geral da União (AGU) apresentou, no Supremo Tribunal Federal (STF), manifestação
contra  a Lei  nº  9.851/12 do Estado do Espírito  Santo  que dispõe sobre o  tempo
máximo de espera para o atendimento dos usuários de planos particulares de saúde
em  exames,  consultas  e  internações.  Na  Ação  de  Inconstitucionalidade  nº  4818,
proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas), a
AGU defendeu que a legislação invade a competência privativa da União sobre direito
civil, comercial e política de seguros, prevista no artigo 22 da Constituição Federal. A
manifestação segue o mesmo entendimento proposto pela entidade.  A Secretaria-
Geral de Contencioso (SGCT), órgão da AGU, destaca que a lei estadual contraria a
Constituição,  uma  vez  que  a  competência  da  União  para  tratar  do  assunto  é
assegurada  pela  Lei  Federal  nº  9.851/12,  que  dispõe  sobre  plano  privados  de
assistência à saúde. Segundo a peça da AGU, as operadoras de saúde estão sujeitas
à Lei Federal nº 9.656/98 que determina que a marcação de consultas, exames e
quaisquer outros procedimentos, deve ser feita de forma a atender as necessidades
dos consumidores. No documento, a SGCT defende ainda que o STF considera que
as obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar são regidas por
contratos de natureza privada, tema do direito civil. Por isso, a lei estadual estaria
interferindo nas relações contratuais estabelecidas entre as operadoras de planos de
saúde e seus usuários. Sobre o assunto, a SGCT ressaltou também que a Agência
Nacional  de  Saúde editou  a Resolução Normativa  nº  259/11 que trata  de  prazos
máximos para atendimento aos beneficiários de planos de saúde. No STF, o caso é
analisado pelo relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski.”.

Colhe-se, ainda, no texto da proposição, em seu parágrafo único, que a indenização
mencionada será correspondente ao valor venal dos imóveis existentes no bairro de
localização do empreendimento, decorrendo do texto em questão evidente limitação
ao direito de indenização previsto no art. 389 do Código Civil.

Com efeito, nem no aludido art. 389, nem tampouco no art. 18 do Código de Defesa
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do Consumidor,  há limitação ao direito de indenização, devendo esta, na verdade,
refletir todos os danos sofridos pela parte lesada, valor este que muitas vezes poderá
até mesmo ultrapassar o valor venal do imóvel, não sendo adequado que se limitem
tais valores.

Diante do quadro que se apresenta, é possível afirmar que já há no ordenamento a
possibilidade  de o  adquirente  de  imóveis  em geral  ser  indenizado em função de
defeitos decorrentes da má qualidade da obra, inclusive com a possibilidade de exigir
quantia superior ao valor do imóvel e ainda eventual indenização em função de danos
morais sofridos.

Dito  isso,  a  disposição  legal  proposta  pelo  deputado,  além  de  não  inovar  no
ordenamento jurídico, teria o condão de restringir o valor das indenizações pagas aos
consumidores na hipótese de constatação de defeitos na construção.

Diante dos argumentos expendidos, não vislumbramos a perspectiva de tramitação
do projeto nesta Casa, a despeito de seu mais alto alcance quanto à proteção dos
interesses dos adquirentes de imóveis dos programas de habitação popular.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 86/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – João Alberto – Antônio

Jorge – Bonifácio Mourão – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 99/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
proibir o uso de ftalato na fabricação de brinquedos.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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.
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Fundamentação
O projeto de lei em questão pretende proibir a utilização da substância ftalato na

fabricação de brinquedos, inclusive as borrachas flexíveis em formato de argola que
aliviam as dores provocadas pela dentição em formação.

De acordo com os dados constantes na justificação apresentada, o ftalato é um
aditivo  empregado  em  cerca  de  87%  dos  plásticos  utilizados  na  fabricação  de
brinquedos.

Entretanto,  dados  da  Organização  Mundial  de  Saúde  apontam  que  o  ftalato  é
causador de uma série de problemas para a saúde, em especial danos ao fígado, aos
rins  e  aos  pulmões,  bem  como  anormalidades  no  sistema  reprodutivo  e  no
desenvolvimento sexual, sendo ainda considerado cancerígeno.

Apresentada uma breve síntese da proposição, passamos a opinar sobre a sua
compatibilidade com o ordenamento jurídico.

Analisando  o  conteúdo  da  proposição,  percebe-se  que  ela  trata  de  matérias
relacionadas à produção e ao consumo e à proteção e defesa da saúde, sendo que
ambas estão inseridas no rol de competências legislativas concorrentes descrito no
art. 24 da Constituição Federal de 1988 (incisos V e XII).

No âmbito da competência concorrente, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 24 da
Constituição  Federal  de  1988,  a  União  limitar-se-á  a  estabelecer  normas  gerais
enquanto  aos  estados  cabe  a  suplementação da legislação federal.  Em  caso  de
ausência de lei federal sobre normas gerais, os estados passam a ter a competência
legislativa plena (art. 24, § 3º, da Constituição Federal de 1988).

Sendo assim, inicialmente, é necessário analisar se existem normas gerais federais
sobre o tema.

Especificamente sobre a elaboração de normas nacionais pertinentes a avaliação
da conformidade de produtos no que diz respeito a sua segurança, proteção da vida e
da  saúde  humana,  destacamos  a  existência  da  Lei  Federal  nº  9.933,  de  20  de
dezembro de 1999.

A referida norma estabelece as competências do Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização  e  Qualidade  Industrial  –  Conmetro  –  e  do  Instituto  Nacional  de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro.



672
____________________________________________________________________________

Ao  tratar  do  Inmetro,  o  art.  3º  da  citada  norma  delega  à  referida  autarquia  a
competência para elaborar e expedir regulamentos técnicos:

“Art.  3º  O  Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Qualidade  e  Tecnologia  (Inmetro),
autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
criado pela Lei nº 5.966, de 1973, é competente para:

I – elaborar e expedir regulamentos técnicos nas áreas que lhe forem determinadas
pelo Conmetro;

(...)
IV – exercer poder de polícia administrativa, expedindo regulamentos técnicos nas

áreas de avaliação da conformidade de produtos, insumos e serviços, desde que não
constituam objeto da competência de outros órgãos ou entidades da administração
pública federal, abrangendo os seguintes aspectos:

a) segurança;
b) proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal;”.
No exercício da referida competência normativa, o Inmetro expediu a Portaria nº

369, de 27 de setembro de 2007, a qual dispõe exatamente sobre o estabelecimento
de requisitos para aceitação e ensaio de ftalatos em brinquedos.

Em seu art. 2º, §§ 1º e 2º, a portaria assim dispõe:
“Art.  2º  –  Estabelecer  os  requisitos  para  aceitação  e  ensaio  de  ftalatos  em

brinquedos.
§ 1º – Os seguintes ftalatos: ftalato de di (2-etil-hexila) (DEHP), ftalato de dibutila

(DBP), ftalato de benzilbutila (BBP) não devem ser utilizados, como substâncias ou
componentes de preparações, em concentrações superiores a 0,1 % em massa de
material plastificado, em todos os tipos de brinquedos de material vinílico.

§ 2º – Os seguintes ftalatos: ftalato de di (2-etil-hexila) (DEHP), ftalato de dibutila
(DBP),  ftalato  de  benzilbutila  (BBP),  ftalato  de  di-isononila  (DINP),  ftalato  de  di-
isodecila  (DIDP)  e  ftalato  de  di-noctila  (DNOP)  não  devem  ser  utilizados,  como
substâncias ou componentes de preparações, em concentrações superiores a 0,1 %
em massa de material plastificado, em brinquedos de material vinílico destinados a
crianças com idade inferior a 3 anos.”.

A referida portaria teve ainda como justificativa a aplicação de maneira uniforme no
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território nacional dos requisitos estabelecidos pelo Regulamento Técnico Mercosul
sobre Segurança em Brinquedos (Mercosul/GMC/RES. N° 23/04).

No Anexo III, item 2.6, subitem “d”, ficou assim definido pelo referido regulamento
técnico:

“d)  As  exigências  com  respeito  ao  conteúdo  de  ftalatos  em  brinquedos  serão
determinadas  por  cada  Estado  Parte,  consequentemente,  o  produto  denominado
brinquedo deverá cumprir com a legislação sobre este tema do país importador.”.

Diante dos fatos expostos, fica demonstrado que existe um conjunto de normas
gerais federais que regulamenta a utilização de ftalatos em brinquedos em todo o
território de nosso país.

A matéria em questão exige uma normatização uniforme no território nacional sob
pena  de  interferência  no  comércio  exterior  e  interestadual,  temática  inserida  na
competência legislativa privativa da União Federal (art. 22, inciso VIII, da Constituição
Federal de 1988). Não há uma justificativa capaz de demonstrar a necessidade de a
matéria ser tratada em Minas Gerais de modo diverso do dos demais estados.

Sendo  assim,  na  medida  em  que  o  projeto  de  lei  apresentado  visa  proibir  a
utilização  do  ftalato  na  fabricação  de  brinquedos,  ele  está  em  conflito  com  a
normatização nacional já existente sobre o tema, a qual admite, nos limites definidos
pela Portaria nº 369, de 27 de setembro de 2007, o uso de tal substância para a
mesma finalidade.

A competência legislativa estadual neste caso deve se restringir a suplementar as
normas nacionais já existentes sobre o tema, não podendo com elas conflitar, sob
pena de ofensa ao art. 24, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal de 1988.

Se a norma nacional permite o uso do ftalato em quantitativos máximos aferidos
tecnicamente como seguros para a proteção da saúde humana, a norma estadual, ao
suplementá-la, não pode contrariá-la.

Ademais a competência legislativa suplementar sobre proteção e defesa da saúde e
produção  e  consumo  deve  se  restringir  ao  território  estadual,  limite  este  que  a
proposição não observa já que pretende a proibição indiscriminada do uso de ftalato
na fabricação de brinquedos.
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Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 99/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – João Alberto – Antônio

Jorge – Bonifácio Mourão – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 130/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  dos  deputados  Fred  Costa  e  Noraldino  Júnior,  o  Projeto  de  Lei  nº
130/2015  “dispõe  sobre  a  reserva  de  espaços  para  a  colocação de  painéis  com
indicadores  de  empregos  do  Sine-MG  nos  terminais  de  transporte  coletivo  de
passageiros localizados no âmbito do Estado de Minas Gerais”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 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
Nos  termos  do  art.  1º  do  projeto  sob  análise,  os  terminais  rodoviários  de

passageiros  do  Estado  deverão  reservar  espaços  para  a  colocação  de  painéis
indicadores de empregos, os quais ficarão sob responsabilidade do Sistema Nacional
de Empregos – Sine-MG –, do Ministério do Trabalho e Emprego.

No que concerne aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade da
proposição, os quais competem a esta comissão analisar, vislumbramos óbices que a
impedem de tramitar. Inicialmente, saliente-se que o Sistema Nacional de Emprego,
comumente conhecido como Sine, é um órgão vinculado à estrutura do Ministério do
Trabalho e Emprego, que: “foi instituído pelo Decreto n.º 76.403, de 8/10/1975 e tem
como coordenador e cupervisor o Ministério do Trabalho, por intermédio da Secretaria
de Políticas de Emprego e Salário. Sua criação fundamenta-se na Convenção n.º 88
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da  Organização  Internacional  do  Trabalho  –  OIT  –,  que  trata  da  organização  do
serviço público de emprego, ratificada pelo Brasil¹”.

Trata-se, portanto, de um órgão público federal, cujas atribuições estão previstas
em normatização federal, exclusivamente. Nesse sentido, não nos parece possível
criar, por lei estadual, novas atribuições para o Sine, sob pena de ofensa à autonomia
conferida à União pelo Texto Constitucional.

É preciso advertir  que, ainda que se tratasse de órgão estadual, a proposta sob
análise, não obstante o seu mérito,  padeceria de vício insanável,  uma vez que a
iniciativa de leis que tenham como objeto a criação de atribuições para órgãos do
Poder Executivo é privativa do governador do Estado, consoante prescreve o art. 66,
inciso III, alínea “e”, da Carta Mineira.

São essas, portanto, as razões pelas quais a proposição em epígrafe não pode
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 130/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Bonifácio Mourão – Isauro

Calais – Antônio Jorge – Cristiano Silveira.
1  Fonte:  Sítio  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  –  MTE  –

http://www3.mte.gov.br/sine/oquee.asp – Acesso em 06/04/2015.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 233/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei n° 233/2015 “proíbe empresas
e estabelecimentos comerciais que disponibilizam atendimento telefônico gratuito –
0800 – de recusarem ou bloquearem ligações de celulares.”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A  proposição  em  exame  tem  por  finalidade  proibir  que  as  empresas  e  os

estabelecimentos  comerciais  que  disponibilizam  o  atendimento  telefônico  gratuito
com o prefixo 0800 recusem ou bloqueiem ligações realizadas por meio de celulares
pré-pagos ou pós pagos, sob pena de aplicação de sanções.

Na  justificação  do  projeto,  o  autor  afirma  que  a  medida  se  justifica  pelo  uso
expressivo do celular  no País, pela redução significativa do custo das ligações de
celulares, tendo em vista a modernização e a tecnologia oferecida pelo sistema de
telecomunicações  e  pela  necessidade  de  garantir  o  atendimento  do  consumidor,
principalmente se ele estiver em situação de necessidade.

Em primeiro lugar, ressaltamos que o art. 5°, XXXII, da Constituição Federal, elevou
a defesa do consumidor ao status de garantia fundamental, e o art. 170, V, prevê que
a defesa do consumidor é um dos princípios da ordem econômica.

Como forma de dar efetividade a tais comandos constitucionais, a União editou a
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, conhecida como Código de Defesa
do Consumidor – CDC –, norma geral que deve ser observada por todos os entes da
Federação.

O art. 6° do CDC prevê os direitos básicos do consumidor, entre os quais citamos: a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços; o acesso aos
órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos
patrimoniais  e  morais,  individuais,  coletivos  ou  difusos,  assegurada  a  proteção
jurídica, administrativa e técnica aos necessitados, e a adequada e eficaz prestação
dos serviços públicos em geral.

Contudo,  em  que  pese  ao  nobre  intuito  parlamentar,  verificamos  óbices  que
impedem a tramitação da proposição.

Isso porque a Constituição Federal prevê a competência privativa da União para
legislar sobre telecomunicações, outorgando-lhe, por consequência, a titularidade dos
respectivos  serviços,  passíveis  de  exploração  direta  ou  mediante  concessão,
permissão  ou  autorização,  conforme  se  extrai  dos  arts.  21,  XI,  e  22,  IV,  da
Constituição Federal.



677
____________________________________________________________________________

Embora  a  proposição  não  esteja  disciplinando  diretamente  o  sistema  de
telecomunicações, é importante ressaltar que eventual ingerência legislativa por parte
dos  estados  nesse  contexto  acabaria  por  dificultar  a  atuação  das  empresas  do
segmento, além de acarretar a ampliação das obrigações já existentes nos contratos
de concessão firmados entre a União e as concessionárias de telefonia móvel, o que
certamente trará para tais empresas considerável ônus financeiro.

Sobre esse ponto, o Supremo Tribunal  Federal – STF – já possui entendimento
consolidado de que é inconstitucional lei estadual que crie obrigações para empresas
exploradoras de serviços de telecomunicações, sendo oportuno transcrever decisão
em Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI –, cujo objeto foi uma lei do Estado de
Minas Gerais.

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2ª da Lei 18.403/2009, do Estado
de Minas Gerais. Obrigação de o fornecedor informar, no instrumento de cobrança
enviado ao consumidor, a quitação de débitos anteriores. Competência privativa da
União para legislar sobre telecomunicações. Ofensa aos artigos 21, XI, 22, IV, e 175,
parágrafo único, I e II, todos da Constituição Federal.  Liminar Deferida. I – Norma
estadual  que  imponha  obrigações  e  sanções  para  empresas,  dentre  as  quais  as
prestadoras  de  serviços  de  telecomunicações,  não  previstas  nos  contratos
previamente  firmados  com  a  União,  a  qual  detém  a  competência  privativa  para
legislar em tais casos, viola, à primeira vista, o Texto Constitucional, conforme pacífica
jurisprudência deste Tribunal.  II  –  Medida cautelar  deferida para  suspender,  até o
julgamento  final  desta  ação,  a  aplicação  dos  artigos  1º  e  2º  da  Lei  18.403,  de
28/9/2009,  do  Estado  de  Minas  Gerais,  tão  somente  em  relação  às  empresas
prestadoras  de  serviços  de  telecomunicações  delegados  pela  União.”.  ADI  4533
MC/MG, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º/2/2012.

Dessa maneira, verificamos que o Estado não possui competência legislativa para
impor obrigações às empresas concessionárias de serviços públicos federais, uma
vez que,  nos termos do art.  175,  parágrafo único,  incisos II  e  IV,  da Constituição
Federal, é de cada ente federativo titular do respectivo serviço público a competência
para  regulamentar  os  direitos  dos  usuários  e  as  obrigações  das  concessionárias
relacionadas à forma de manutenção adequada da sua prestação.
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Destacamos  que  o  Decreto  Federal  n°  6.523,  de  31  de  julho  de  2008,  que
regulamenta a Lei Federal n° 8.078, de 1990, fixa normas gerais sobre o Serviço de
Atendimento ao Consumidor – SAC. No seu art. 2°, estabelece que “compreende-se
por SAC o serviço de atendimento telefônico das prestadoras de serviços regulados
que  tenham  como  finalidade  resolver  as  demandas  dos  consumidores  sobre
informação,  dúvida,  reclamação,  suspensão  ou  cancelamento  de  contratos  e  de
serviços”.

O art. 3° do mesmo decreto federal, por sua vez, determina que “as ligações para o
SAC serão gratuitas  e o atendimento das solicitações e demandas previsto neste
Decreto não deverá resultar em qualquer ônus para o consumidor”.

Além disso, ressaltamos que a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel –,
órgão  federal  responsável  pela  regulação  dos  serviços  de  telefonia  no  País,  já
estabeleceu norma que obriga as empresas que possuem o SAC a disponibilizarem o
acesso gratuito por ligação proveniente de telefones móveis.

A Resolução n° 632,  de  7 de março de 2014,  aprova o Regulamento Geral  de
Direitos  do  Consumidor  de  Serviços  de  Telecomunicações  –  RGC.  O  art.  24  da
mencionada resolução dispõe que o “Centro de Atendimento Telefônico é todo setor
da Prestadora,  próprio ou  disponibilizado por  meio de  contrato(s)  com terceiro(s),
responsável  pela  oferta de  serviços e  pelo recebimento,  tratamento  e  solução de
pedidos de informação, reclamações e solicitações de serviços, rescisão ou qualquer
outra demanda ligada ao serviço da Prestadora”. Ainda, no art. 25, caput, prevê que
“o Centro de Atendimento Telefônico da Prestadora deve permitir acesso gratuito e
funcionar  ininterruptamente,  durante  vinte  e  quatro  horas  por  dia  e  sete  dias  por
semana”, e o §1° do mesmo artigo prevê que “o Centro de Atendimento Telefônico
deve receber chamadas originadas de terminais fixos e móveis”.

Assim, em que pese ao nobre intuito parlamentar de proteção dos interesses dos
consumidores, vislumbramos óbices à tramitação do projeto nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de

Lei nº 233/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente e relator – João Alberto – Antônio Jorge – Bonifácio
Mourão – Cristiano Silveira – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 341/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei  nº 341 de 2015 ”institui  o

Projeto Semeando o Verde nas escolas públicas e privadas do sistema de ensino do
Estado.”.

Publicada no  Diário do Legislativo, em 13/3/2015, a proposição foi distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora  apresentada,
preliminarmente, quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame institui o Projeto Semeando o Verde nas escolas públicas e

privadas  do  sistema  de  ensino  do  Estado,  visando  à  conscientização  sobre  a
importância da preservação do meio ambiente.

Nos termos do projeto, cada turma de alunos da 1ª série do ensino fundamental
plantará, no Dia da Árvore, comemorado anualmente em 21 de setembro, uma muda
de árvore da flora nativa, preferencialmente de espécie que se encontre em extinção,
em sua escola ou em local por esta indicado.

Ainda  consoante  a  proposição,  na  mencionada  data  serão  promovidas  ações
educativas sobre os temas ecologia e preservação do meio ambiente.

Portanto, do ponto de vista temático, o projeto trata da interface entre a educação e
o meio ambiente. Com efeito,  a efetivação da proteção do meio ambiente guarda
estreita relação com a questão da conscientização das pessoas acerca da relevância
do tema, a qual necessariamente passa pelo processo educativo.

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
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interpretação  do  projeto,  passamos  a  reproduzir  os  argumentos  utilizados
anteriormente no parecer referente ao Projeto de Lei nº 1.671/2011:

“Do  ponto  de  vista  jurídico-constitucional,  faz-se  oportuno  trazer  à  colação  o
disposto no caput do o art. 225 da Constituição da República, cujos termos seguem
transcritos:

´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`.

Cotejando-se  o conteúdo do projeto  em exame com o  dispositivo  constitucional
transcrito,  fica claro que a proposição busca conferir maior densidade normativa a
este último, ao instituir, no âmbito das escolas, o plantio de mudas de flora nativa, no
Dia  da  Árvore,  associado  à  promoção  de  ações  educativas  acerca  de  temas
ecológicos e ambientais. Deste modo, promove-se, pela iniciativa legislativa do poder
público,  o  necessário  e  desejável  engajamento  da  comunidade  escolar  na  causa
ambiental.

Cabe dizer  que o meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,  para  além de um
direito  de  todos  nós,  apresenta-se  como  um  direito  da  espécie  humana,  daí,  a
preocupação de preservá-lo para o desfrute das gerações vindouras.

Isso posto, é preciso dizer que tanto no campo ambiental quanto no da educação o
Estado está habilitado a legislar por via da competência concorrente, com base no
disposto no art. 24, incisos VI e IX, respectivamente.

De outra parte, inexiste, no caso, regra instituidora de reserva de iniciativa, de modo
que é lícito a este Parlamento deflagrar o processo de elaboração legislativa sobre a
matéria.

Ressalte-se  que  a  análise  desta  comissão  deve  restringir-se  ao  juízo  de
admissibilidade do projeto,  cabendo à  Comissão de Meio  Ambiente  pronunciar-se
quanto aos aspectos do mérito da proposição”.

Diante das razões aduzidas, ratificamos o posicionamento expresso anteriormente
por esta comissão.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 341/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  João Alberto  –  Cristiano

Silveira – Antônio Jorge.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 375/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.252/2013, “acrescenta parágrafo ao art. 12 da
Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a Legislação Tributária do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do
mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto em tela pretende autorizar o Poder Executivo, na forma, no prazo e nas

condições previstos  em regulamento,  a  reduzir  para 0% (zero  por  cento) a carga
tributária nas operações internas promovidas por estabelecimento comercial, como
forma de compensação pelos prejuízos patrimoniais sofridos em decorrência de ato
de vandalismo durante a Copa das Confederações de 2013, em Minas Gerais. Assim,
a intenção é outorgar benefício fiscal relativo ao Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias  e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

Justifica o autor que, nas recentes manifestações populares ocorridas no Estado,
muitos foram os prejuízos sofridos pela população e pelos comerciantes. Observa o
parlamentar que “houve depredação de patrimônios públicos e particulares, queima
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de  veículos  particulares,  saques  a  lojas  e  empresas,  promovendo  absoluta
destruição. Houve falha na garantia da segurança pública e agora resta o grande
prejuízo  para  muitos  comerciantes,  que  não  têm  a  quem  recorrer”.  Por  isso,  o
deputado  autor  considera  justo  que  o  Estado  ofereça  este  apoio  fiscal  a  esses
comerciantes de forma a compensar o enorme prejuízo sofrido.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, consoante o disposto no § 6º do art. 150 da
Constituição da República, qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou
contribuições só poderão ser concedidos mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal  que  regule  exclusivamente  as  exonerações  fiscais  mencionadas,  ou  o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII,
“g”.

Assim, o legislador constituinte estabeleceu a reserva absoluta de lei  em sentido
formal  para  a  concessão  de  benefícios  fiscais,  ou  seja,  o  tratamento  da  referida
matéria só pode ser veiculado por normas que derivem de fonte parlamentar. Isso
quer dizer que é vedado ao Poder Legislativo conferir a outro órgão a prerrogativa
que lhe é constitucionalmente atribuída de conceder exonerações fiscais, sob pena
de transgressão do princípio da separação dos Poderes.

Ressalte-se que o entendimento pela impossibilidade de intervenção de outra fonte
de direito que não a lei em tema de exonerações fiscais é o adotado pelo Supremo
Tribunal Federal – STF. Confira-se:

"(...)  Matéria  tributária  e  delegação  legislativa:  a  outorga  de  qualquer  subsídio,
isenção ou crédito presumido, a redução da base de cálculo e a concessão de anistia
ou remissão em matéria tributária só podem ser deferidas mediante lei  específica,
sendo vedado ao Poder  Legislativo conferir  ao Chefe do Executivo a prerrogativa
extraordinária de dispor, normativamente, sobre tais categorias temáticas, sob pena
de  ofensa  ao  postulado  nuclear  da  separação  de poderes  e  de  transgressão  ao
princípio  da  reserva  constitucional  de  competência  legislativa.  Precedente:  ADIn
1.296-PE, Rel. Min. Celso de Mello." (ADI 1.247-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
8/9/1995.)

Ademais, a ideia de domínio normativo exclusivo da lei formal, em se tratando de
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matéria  tributária,  é  complementada  pela  regra  posta  no  art.  97,  II,  do  Código
Tributário  Nacional,  segundo  o  qual  somente  lei  pode  estabelecer,  dentre  outras
matérias, a majoração de tributos ou sua redução. Assim, reforça-se o entendimento
de que a matéria tratada no projeto em análise está submetida a expressa reserva
legal, exigindo lei formal para a sua disciplina.

Diante do exposto, entendemos que o projeto encontra óbices de natureza legal e
constitucional, tendo em vista que veicula, sob a forma de autorização, inadmissível
delegação legislativa.

Cumpre  ressaltar  que,  ainda  que  não  se  revestisse  de  natureza  meramente
autorizativa,  o  projeto  conteria  vícios  que  impediriam sua tramitação  nesta  Casa.
Senão, vejamos.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
–, determina que a proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza  tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita  esteja  acompanhada  da
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve iniciar sua
vigência  e  nos  dois  exercícios  seguintes.  Além  disso,  o  proponente  deverá
demonstrar  que  a  renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  lei
orçamentária ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação,
por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base  de  cálculo,  majoração  ou  criação  de  tributo  ou  contribuição,  o  que  não  se
verifica no caso em análise.

Por  isso,  não  apresentando  nenhuma  medida  compensatória  para  a  perda  de
receita do tributo, o projeto afronta os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Note-se ainda que, em se tratando de benefício fiscal de ICMS, a proposição fere o
art. 155, § 2°, incisos VI e XII, da Constituição da República, pois não se reporta a
nenhuma deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz. A Lei
Complementar  nº  24,  de  1975,  recepcionada  pela  ordem  jurídico-constitucional
instaurada em outubro de 1988, exige, para a concessão do benefício fiscal referido
no  projeto  de  lei  sob  análise,  convênio  celebrado  pela  totalidade  das  unidades
federativas presentes a reunião do Confaz convocada para tal fim.

Esse  procedimento,  a  propósito,  vem  sendo  reiteradamente  reconhecido  por
decisões do STF, valendo ressaltar a ementa abaixo. Veja-se:
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“Em diversas ocasiões, este Supremo Tribunal já se manifestou no sentido de que
isenções de ICMS dependem de deliberações dos Estados e do Distrito Federal, não
sendo  possível  a  concessão  unilateral  de  benefícios  fiscais.  Precedentes  ADIMC
1.557 (DJ 31/08/01), a ADIMC 2.439 (DJ 14/09/01) e a ADIMC 1.467 (DJ 14/03/97).
(...) (ADI 1276, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2002, DJ
29.11.2002).

Assim, em vista das razões expostas, a proposta em exame encontra óbices de
natureza constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 375/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente – João Alberto,  relator  – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 443/2015

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 3.582/2012, dispõe sobre a vacinação gratuita
contra leishmaniose visceral no Estado.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/2/2015  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

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 análise determina a vacinação gratuita de cães e gatos contra

leishmaniose visceral no Estado. Para o autor, essa é a forma ideal de combater a
doença.

A leishmaniose visceral é uma zoonose, de transmissão vetorial, considerada um
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problema de saúde pública no  Brasil,  tendo em vista sua magnitude,  letalidade e
expansão  geográfica.  O  controle  de  zoonoses  deve  ser  realizado  pelos  órgãos
responsáveis pela vigilância epidemiológica vinculados ao Sistema Único de Saúde –
SUS – nos termos do inciso II do art. 200 da Constituição Federal.

Segundo o art. 198 dessa Constituição, as ações e os serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e  hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com a seguinte diretriz, entre outras: atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas. Dispõe, ainda, o § 1º do mesmo artigo que
o Sistema Único de Saúde “será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do
orçamento da seguridade social,  da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes”.

Conforme o art. 7º da Lei Federal n° 8.080, de 19/9/1990, as ações e os serviços
públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o
SUS devem organizar esses serviços de modo a evitar duplicidade de meios para fins
idênticos.  O  art.  9º  da  mesma lei  determina que a  direção do SUS seja  única  e
exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: relativamente à União,
pelo  Ministério  da  Saúde;  aos  estados  e  ao  Distrito  Federal,  assim  como  aos
municípios, pelas respectivas secretarias de saúde ou órgão equivalente.

Um dos princípios que orienta a atuação do SUS em todo o território nacional é o da
integralidade,  de  acordo  com  o  qual  as  ações  de  saúde  não  devem  ser
compartimentalizadas. Os serviços são dispostos em área delimitada, com unidades
hierarquizadas e organizadas em níveis crescentes de complexidade. Quando não for
possível realizar atendimentos em unidades de nível elementar, eles serão realizados
em unidades que lidam com problemas de mais complexidade.

Para normatizar o SUS e regular as relações entre os seus gestores, o Ministério da
Saúde  edita,  periodicamente,  as  Normas  Operacionais  Básicas  –  NOBs  –  ou  as
Normas  Operacionais  de Assistência  à Saúde – Noas –,  instrumentos  normativos
precedidos de ampla discussão com os demais  gestores do sistema, nas esferas
regional e local, e com outros segmentos da sociedade.

A  NOB  nº  1/1996,  por  exemplo,  determinou  que  a  gestão  do  SUS  seja
compartilhada  entre  as  três  esferas  de  governo,  por  meio  das  comissões
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intergestores tripartites e bipartites. Ações como a instituição do controle de zoonoses
por meio de vacinação gratuita de cães e gatos deve advir, em regra, dessa gestão
compartilhada. As instâncias de viabilização desses propósitos integradores, no que
concerne  ao  Estado,  são  os  fóruns  de  negociação  compostos  pelos  gestores
municipal  e  estadual:  a  Comissão  Intergestores  Bipartite  –  CIB  –,  composta
paritariamente por representantes da Secretaria de Estado de Saúde – SES – e do
Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde – Cosems.

O planejamento do sistema, incluído o seu orçamento, obedece, portanto, a esse
processo de integração, de que resulta a Programação Pactuada e Integrada – PPI.
Os municípios elaboram as programações, que são negociadas entre os gestores na
CIB e compatibilizadas com o teto financeiro disponível no âmbito do Estado. A essas
programações  acrescem-se  as  ações  de  saúde  sob  responsabilidade  direta  do
Estado. Define-se, desse modo, a responsabilidade de cada município na prestação
de serviços de assistência à saúde assim como o montante de recursos financeiros
necessários para viabilizar esses serviços.

Nos níveis local e regional, além dos recursos próprios de cada Tesouro, os estados
e  os  municípios  ainda  recebem  recursos  transferidos  pela  União,  que  são
movimentados sob a fiscalização dos respectivos conselhos de saúde e identificados
nos fundos de saúde municipal e estadual.

Além disso,  os  estados,  a partir  de  um programa de governo da Secretaria  de
Saúde, podem instituir a vacinação gratuita de cães e gatos. Tal programa deve ser
de iniciativa desse governo e provido com recursos próprios de seu Tesouro.

Ao comparar as normas que desenham o SUS com o conteúdo da proposta em
análise, extraem-se as seguintes conclusões.

Primeiramente,  a  proposta  em  estudo  estabelece  ações  para  o  Estado  que  já
encontram sucedâneo legal  e constitucional,  uma vez que a atuação preventiva é
obrigação normativa da União, dos estados e dos municípios, a ser definida por meio
de normas infralegais elaboradas com a participação dos agentes políticos do Poder
Executivo das três esferas de poder da Federação.

Outrossim,  os  recursos  empregados  para  o  controle  de  zoonoses  servem  ao
atendimento dos procedimentos que são conjuntamente definidos pela União, pelos
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estados e pelos municípios, e qualquer medida que venha a criar novas obrigações
para o Estado somente se justifica caso exista, na região, algum tipo de epidemia
particular que justifique atuações isoladas.

Não cabe ao legislador estadual estabelecer obrigações ou criar programas para os
agentes estaduais de saúde. São esses últimos que devem definir e implementar os
programas, em parceria com a União e os municípios e em conformidade com as
disponibilidades financeiras do orçamento do SUS.

A proposta em análise invade, portanto, não apenas campos reservados a outras
esferas de  competência  da Federação,  mas também áreas de atuação atribuídas
exclusivamente ao Poder Executivo, ofendendo o princípio da autonomia política das
unidades federativas, de que trata o art. 18 da Constituição da República, bem como
o princípio da independência e harmonia dos Poderes, inserto no art. 2º do mesmo
Texto Constitucional.

Cumpre-nos  ainda  mencionar  que  em  Nota  de  Esclarecimento  sobre  Vacinas
Antileishmaniose  Visceral,  divulgada  em  3/5/2009,  o  Ministério  da  Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – Mapa – afirma que “as  vacinas registradas no Mapa
cumprem com os requisitos técnicos de eficácia, vigentes no momento da concessão
dos registros (anos de 2003 e 2006). Entretanto, o Ministério da Saúde ainda não
recomenda o seu uso em saúde pública, pois estão sendo realizados estudos para
avaliar  o uso desses produtos para este fim”.  Não há,  portanto,  comprovação da
eficácia  da  vacina  contra  leishmaniose  visceral,  que  não  é  recomendada  pelo
Ministério da Saúde. Além disso, destaca-se que se trata de uma vacina cara, que
deve ser aplicada três vezes a cada vinte e um dias, sendo reforçadas uma vez por
ano.

Conclusão
Em  face  dos  argumentos  expendidos,  concluímos  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 443/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – João Alberto – Antônio

Jorge – Isauro Calais.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 447/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 447/2015, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.012/2012, dispõe sobre a reserva de 5% de
vagas para mulheres na área da construção civil em editais de licitação e contratos
diretos para realização de obras públicas no Estado de Minas Gerais.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Direitos  Humanos  e  de  Administração
Pública.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo garantir a reserva mínima de 5% de vagas

para mulheres na área da construção civil em editais de licitação e contratos diretos
para realização de obras públicas. Examinado o seu conteúdo na legislatura passada,
a matéria foi  aprovada em todas as comissões por que passou. Como não houve
mudança  normativa  a  justificar  alteração  do  entendimento  já  exarado  por  esta
comissão, reproduzimos abaixo o parecer da época:

“A proposição do parlamentar  tem como justificativa  o  fato de a  mulher  ocupar
grande parcela do mercado de trabalho, sendo muitas vezes a provedora da família,
sendo  fundamental  que  a  ela  se  assegurem  oportunidades  de  emprego,
especialmente  naqueles  setores  nos  quais  há  preponderância  na  utilização  de
profissionais do sexo masculino.

Nessa perspectiva, observa-se que na construção civil ainda há certa resistência à
utilização  de  mão  de  obra  feminina,  muito  embora  atualmente  existam  escolas
profissionalizantes para formação desse tipo de mão de obra, somando-se a isso o
fato  de  as  mulheres  serem  naturalmente  habilidosas  em  atividades  que  exijam
precisão e visão detalhista.

Assim, revela-se fundamental a atuação do Estado na criação de mecanismos que
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visem  a  equilibrar  a  relação  de  empregabilidade  entre  homens  e  mulheres  na
construção  civil,  assegurando,  assim,  a  efetivação  do  princípio  constitucional  da
igualdade e da dignidade da pessoa humana.

Nesse  sentido,  cabe  destacar  que,  no  rol  dos  direitos  sociais  fixados  pela
Constituição Federal, encontra-se assegurada proteção específica para as mulheres
no que tange ao mercado de trabalho, dispondo o art. 7º expressamente que:

'Art. 7º – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:

(…)
XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos,

nos termos da lei;`. (grifo nosso)
Essa especial proteção conferida pelo texto constitucional às mulheres decorre da

materialização  da  igualdade,  ou  em  outros  termos,  da  efetivação  da  igualdade
material,  assegurando,  em  termos  práticos,  que  homens  e  mulheres  recebam
tratamento igualitário no que se refere a oportunidades de trabalho. Assim, a proteção
do mercado de trabalho da mulher exige a edição de leis para minimizar as diferenças
que não sejam naturais entre elas e os homens.

A matéria tratada no projeto em análise enquadra-se na possibilidade de os estados
legislarem  em  caráter  suplementar  sobre  licitações,  não  se  enquadrando  seu
conteúdo  no  conceito  de  normas  gerais  de  licitação,  estas,  categoricamente,
reservadas à competência privativa da União, nos termos do art. 22, XXVII, que assim
dispõe:

´Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para

as administrações públicas diretas,  autárquicas e fundacionais  da União,  Estados,
Distrito  Federal  e  Municípios,  obedecido  o  disposto  no  art.  37,  XXI,  e  para  as
empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°,
III;`.

Assim sendo, o poder regulamentar conferido aos estados, ao Distrito Federal e aos
municípios,  no  que  tange  às  normas  sobre  licitações,  deve  estar  circunscrito  à
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competência suplementar a eles conferida pela Constituição Federal, não cabendo a
tais  entes  legislar  de  forma  suplementar  sobre  aquilo  que  a  norma  federal  já
disciplinou.

A esse respeito, encontra-se decisão do Supremo Tribunal Federal nos seguintes
termos:

´Direito constitucional e administrativo. Licitação e contratação pela administração
pública  municipal.  Lei  orgânica  do  Município  de  Brumadinho-MG.  Vedação  de
contratação  com  o  Município  de  parentes  do  prefeito,  vice-prefeito,  vereadores  e
ocupantes  de  cargo  em  comissão.  Constitucionalidade.  Competência  suplementar
dos  Municípios.  Recurso  extraordinário  provido.  A Constituição Federal  outorga  à
União a  competência  para  editar  normas gerais  sobre  licitação (art.  22,  XXVII)  e
permite, portanto, que Estados e Municípios legislem para complementar as normas
gerais  e  adaptá-las  às  suas  realidades.  O  Supremo  Tribunal  Federal  firmou
orientação no sentido de que as normas locais sobre licitação devem observar o art.
37,  XXI,  da  Constituição,  assegurando  ´a  igualdade  de  condições  de  todos  os
concorrentes`. Precedentes. Dentro da permissão constitucional para legislar sobre
normas específicas em matéria de licitação, é de se louvar a iniciativa do Município
de Brumadinho-MG de tratar, em sua Lei Orgânica, de tema dos mais relevantes em
nossa pólis,  que é  a moralidade administrativa,  princípio-guia de  toda a  atividade
estatal,  nos  termos  do  art.  37,  caput  da  Constituição  Federal.  A  proibição  de
contratação com o Município dos parentes, afins ou consanguíneos, do prefeito, do
vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou função de
confiança,  bem como dos servidores e  empregados públicos  municipais,  até  seis
meses após o fim do exercício das respectivas funções, é norma que evidentemente
homenageia  os  princípios  da  impessoalidade  e  da  moralidade  administrativa,
prevenindo eventuais lesões ao interesse público e ao patrimônio do Município, sem
restringir  a  competição  entre  os  licitantes.  Inexistência  de  ofensa  ao  princípio  da
legalidade ou de invasão da competência da União para legislar sobre normas gerais
de  licitação.  Recurso  extraordinário  provido.`.(Grifamos).  RE  423560/MG.  Relator
Ministro  Joaquim Barbosa,  Julgamento  29/5/2012,  Segunda  Turma,  Publicado Dje
19/6/2012.
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Com efeito, os Estados não podem legislar sobre normas gerais de licitação – as da
Lei nº 8.666/93 – em face da competência privativa da União sobre essa matéria. A
respeito, José Afonso de Silva (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional
positivo, 20. ed., Malheiros, 2002, p. 479), ao discorrer sobre as competências dos
estados,  destaca:  "Veda-se-lhes  implicitamente  tudo  que  tenha  sido  enumerado
apenas para a União e para os Municípios. Assim, a matéria relacionada nos arts. 20,
21 e 22 explicitamente como de competência da União está implicitamente interditada
aos Estados".

No que tange à proposição em análise, cabe destacar que houve manifestação da
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  que  demonstrou  a
existência  de  outras  medidas  capazes  de assegurar  acesso  às  pessoas  do sexo
feminino  ao  mercado  de  trabalho  da  construção  civil,  concluindo  que  tal  acesso
deveria ser alcançado não por meio de reservas, mas por meio da capacitação e de
iguais condições de concorrência entre mulheres e homens.

A nosso  ver,  muito  embora  seja  relevante  o  posicionamento  da  Seplag,  sob  a
perspectiva da efetiva materialização do art. 7º, XX, da Constituição Federal, revela-
se  oportuna  a  proposição  em análise,  sobretudo  para  que  se  efetive  a  proteção
assegurada por tal comando constitucional.

Além disso, é possível afirmar que o conteúdo da proposição está relacionado às
peculiaridades do mercado de trabalho no Estado de Minas Gerais, especificamente
no que concerne à tentativa de diminuir as dificuldades de acesso das pessoas do
sexo feminino às vagas de emprego na construção civil,  não havendo prejuízo ao
implemento de outras medidas nesse sentido, como sugerido pela Seplag.

Por fim, observa-se a necessidade de alteração da proposição com o objetivo de se
determinar em que momento deverá ser comprovado o cumprimento da exigência de
reserva pelas empresas do percentual de 5% (cinco por cento) de suas vagas.

Com esse propósito, apresentamos o Substitutivo n° 1 ao final deste parecer.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei nº 447/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Assegura reserva mínima de 5% de vagas para mulheres na área da construção

civil em editais de licitação e contratos para realização de obras públicas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – A administração pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos  Poderes  do

Estado fará constar, em todos os editais de licitação de obras públicas e em todos os
contratos  realizados  com  o  mesmo fim,  exigência  de  que  a  empresa  contratada
reserve,  no  mínimo,  5%  (cinco  por  cento)  das  vagas  de  emprego  na  área  de
construção  civil  para  pessoas  do  sexo  feminino,  desde  que  a  reserva  não  seja
incompatível com o exercício das funções objeto dos contratos.

Parágrafo único – Não se entendem como empregos na área de construção civil,
para efeitos desta lei, os cargos na área de limpeza, faxina e afins, bem como as
vagas na área administrativa, entendendo-se como empregos na área de construção
civil os cargos na área operacional.

Art. 2º – A comprovação do cumprimento do percentual de 5% (cinco por cento) a
que  se  refere  esta  lei  deverá  ser  demonstrada  no  momento  da  assinatura  dos
contratos  que  envolvam  obras  públicas  empreendidas  pela  administração  pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e ser mantida durante toda a
vigência, incluindo eventuais renovações.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  João Alberto  –  Cristiano

Silveira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 461/2015

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 346/2011, “concede às pessoas portadoras de
deficiência gratuidade no acesso a estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos
do Estado, em todas as competições esportivas que se realizarem”.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 14/3/2015 e, em seguida,
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O  projeto  vem  agora  a  esta  comissão  a  fim  de  ser  apreciado  preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento do disposto no
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo visa conceder às pessoas com deficiência gratuidade no

acesso a estádios,  ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado ou por  ele
administrados, em todas as competições esportivas que se realizarem.

Cabe  dizer,  inicialmente,  que  a  matéria  foi  objeto  de  análise  em  legislaturas
anteriores,  caso  em  que  obteve  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e
legalidade. Não obstante, ao refletir novamente sobre a matéria, vislumbramos outros
aspectos de natureza jurídica que inviabilizam a sua aprovação.

Conforme bem se sabe, o direito à igualdade, presente no art. 5º da Constituição da
República, não mais significa o mero tratamento idêntico entre os cidadãos. Desde o
constitucionalismo social, no início do século XX, a igualdade constitucional passou a
determinar que cabe ao Estado realizar as discriminações necessárias desde que
leve em consideração justificativas suficientes e pertinentes.

Tendo em conta o princípio da igualdade material ora mencionado, as pessoas com
deficiência  física,  em  razão  de  sua  especial  condição,  merecem  que  lhes  seja
deferido  tratamento  diferenciado,  desde  que,  obviamente,  tal  distinção  tenha
fundamentação  condizente  com  suas  peculiaridades.  Inserida  neste  contexto  de
discriminações positivas e inclusivas, a Lei nº 13.799, de 2000, determina que:

“Art. 2º – A política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência tem por
objetivos:

I  –  o  amparo  à  pessoa  portadora  de  deficiência  e  a  garantia  de  seus  direitos
básicos;

(...)
IV – a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com sua adequação à

pessoa portadora de deficiência, aí incluída a remoção das barreiras arquitetônicas;
V – o combate aos preconceitos por meio da oferta de condições de integração
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social  da  pessoa portadora de  deficiência,  desenvolvida em programas de saúde,
educação, cultura, esportes, lazer e profissionalização. “

Não obstante os argumentos ora trazidos, o caso em tela demanda maior atenção.
Conforme já mencionado, as chamadas discriminações positivas apenas denotam

amparo jurídico quando diretamente relacionadas com as peculiaridades individuais.
Desta  forma,  os  benefícios  de  acessibilidade  para  as  pessoas  com  deficiência

mostram-se claramente justificados. Do mesmo modo, não há que se questionar a
previsão constitucional que lhes reserva parcela das vagas ofertadas em concursos
públicos, uma vez que o mercado de trabalho apresenta clara resistência a incorporar
a mão de obra desses indivíduos.

A proposição em exame, por sua vez, visa a conceder às pessoas com deficiência
gratuidade no acesso a estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado
de Minas Gerais, em todas as competições esportivas que neles se realizarem. Cabe-
nos, portanto, analisar se há pertinência entre o benefício a ser concedido e o caráter
especial das pessoas com deficiência.

Caso seja  observado o  aspecto  financeiro,  não há que  se  falar  em justificativa
bastante para a aprovação do projeto. Afinal, há inúmeras pessoas sem deficiência e
que, carentes de recursos, encontram-se excluídas dos eventos esportivos. Ademais,
não  existe  relação  entre  eventual  deficiência  e  insuficiência  financeira,  tornando
frágeis  as  argumentações  que  tentem  sustentar  a  proposição  com  base  na
necessidade de se concederem benesses monetárias  como compensação para  a
deficiência física.

Por  outro  lado,  conforme  consta  na  própria  justificação  do  projeto,  poder-se-ia
considerar a proposição uma forma de incentivar os deficientes físicos a participar,
com mais  assiduidade,  dos  eventos  esportivos,  visando a  integrá-los  ao  convívio
social. A gratuidade serviria, assim, como estímulo a que eles se sintam motivados a
se inserir no contexto esportivo.

O referido entendimento, porém, não encontra amparo constitucional.
A existência de uma eventual deficiência não apresenta imediata relação com um

suposto  isolamento social.  Em realidade,  caso buscássemos razões  tais  quais  as
anteditas,  há  inúmeros  segmentos  da  população  que  deveriam,  com  mais
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propriedade, ser beneficiados pela medida. Por exemplo, a criação de mecanismos
para  estimular  a  integração social  é  muito  mais  pertinente  no  caso de pacientes
diagnosticados  com  depressão,  já  que  se  trata  de  uma patologia  que  dificulta  a
interação do indivíduo com a sociedade.

Inexistindo uma relação clara  entre  o  benefício a  ser  concedido e as  especiais
condições  do  público  agraciado,  o  tratamento  diferenciado  torna-se  contrário  ao
princípio da igualdade constitucional. É este o posicionamento da doutrina:

“Então,  no  que  atina  ao  ponto  central  da  matéria  abordada  procede  afirmar:  é
agredida a igualdade quando o fator diferencial adotado para qualificar os atingidos
pela regra não guarda relação de pertinência lógica com a inclusão ou exclusão no
benefício deferido ou com a inserção ou arredamento do gravame imposto”. (Mello,
Celso Antônio de Bandeira. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo:
Malheiros, 2000, p. 38.)

A  ausência  de  pertinência  lógica  pode  ser  verificada  até  mesmo  no  Decreto
Legislativo  nº  186,  de  2008,  que  incorporou  a  Convenção  sobre  os  Direitos  das
Pessoas com Deficiências com status de emenda constitucional, nos termos do art.
5º, § 3º, da Constituição da República. O art. 19 da referida convenção, ao dispor
sobre  as  medidas  para  a  inclusão  da  pessoa  com  deficiência  na  comunidade,
estabelece várias garantias.  No entanto,  todas elas fazem menção a aspectos de
acessibilidade e atendimento a serviços públicos de acordo com as condições da
pessoa  com  deficiência,  sem  fazer  nenhuma  alusão  a  temas  relacionados  a
gratuidade como forma de incentivo.

A título de nota, observamos que esse foi o entendimento da Secretaria de Estado
de Esportes e da Juventude, em resposta à diligência requerida por esta comissão
quando da tramitação do já citado Projeto de Lei nº 346/2011. Vejamos trecho da
manifestação da referida Secretaria à época:

“(...)  O acesso gratuito a qualquer evento, a nosso ver,  não se relaciona com a
deficiência  de  qualquer  pessoa.  Em  nossa  opinião,  é  dever  do  poder  público
implementar políticas de acessibilidade para as pessoas com deficiência.

A gratuidade ou não de eventos se relaciona com a condição social do indivíduo
independentemente de ser ou não deficiente.
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Conclusão: diante do que foi exposto, opinamos contrariamente ao PL 346/2011”.
Assim, entendemos que a proposição em exame não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 461/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente – João Alberto, relator – Cristiano Silveira – Isauro

Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 493/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  a  proposta  em  epígrafe,  fruto  do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.208/2012, dispõe sobre o tempo máximo de
espera para a venda de ingressos em eventos culturais, artísticos, esportivos e de
lazer realizados no Estado.

Publicada no  Diário do Legislativo em 19/3/2015,  a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme o disposto no art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria constante na proposta em análise já foi analisada por esta comissão na

última legislatura, razão pela qual passamos a reproduzir o parecer emitido na época,
uma vez que não houve mudança jurídica a justificar outro posicionamento:

“O  projeto  em  exame  determina  que  os  estabelecimentos  responsáveis  pela
promoção de eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer, de caráter público ou
privado,  realizados no Estado por  meio de aquisição onerosa de ingressos, ficam
obrigados a disponibilizar pessoal suficiente e necessário para que o atendimento na
venda de ingresso seja efetivado no tempo máximo de vinte minutos de espera.

Nos  termos  do  projeto,  o  controle  do  atendimento  caberá  exclusivamente  ao
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estabelecimento responsável pelo evento, mediante a emissão de senhas distribuídas
na fila  aos interessados na compra do ingresso ou por  outro meio admissível  de
prova,  cabendo a este efetivamente comprovar  o cumprimento da lei  em face da
inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Não obstante seja louvável a preocupação que move a autora do projeto em tela,
impõe-se dizer que este esbarra em óbice de natureza constitucional. Com efeito, no
quadro  constitucional  de  repartição  de  competências  legislativas,  tem-se  como
princípio vetor a consideração do interesse preponderante em cada caso, de modo
que as matérias  de  prevalente  interesse nacional  ficam a cargo da União,  as  de
predominante interesse regional,  a  cargo dos Estados,  cabendo aos Municípios  a
disciplina jurídica de matérias de interesse predominantemente local.

No  que  tange  especificamente  à  questão  de  atendimento  ao  público  e  tempo
máximo de espera em fila,  há inúmeros julgados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal  que  apontam  para  a  competência  legislativa  do  Município.  Invoca-se,  a
respeito, o disposto no art. 30 da Constituição da República, a seguir transcrito:

'Art. 30 – Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assunto de interesse local;'.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados do STF:
'Atendimento ao público e tempo máximo de espera na fila. Matéria de interesse

local e de proteção ao consumidor. Competência legislativa do município. RE 432.789
rel. Min Marco Aurélio, julgamento em 9/5/2006, Primeira Turma; AI 427.373, AgR; rel.
Min. Cármen Lúcia, julgado em 13/12/2006, Primeira Turma, AC 1.124 – MC, Rel.
Min. Marco Aurélio, RE 367.192 – AgR, Min. Eros Grau.'.

É  preciso  dizer  que  a  repartição  de  competências  legislativas  delineada  na
Constituição  apresenta-se  como  elemento-chave  de  nossa  federação.  Assim,  a
transgressão  a  disposições  atinentes  a  tais  competências  representa,  em  última
análise,  uma  afronta  ao  princípio  federativo,  o  qual  se  acha  inserido  entre  as
chamadas cláusulas pétreas, constantes no § 4º do art. 60 da Lei Maior”.

Em face dessas considerações, o proposta em estudo não tem como prosperar.
Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e
ilegalidade do Projeto de Lei nº 493/2015.
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Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente – João Alberto, relator – Cristiano Silveira – Isauro

Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 576/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, resultante do desarquivamento do Projeto de
Lei  nº  4.934/2014,  a  proposição  em  epígrafe  “dispõe sobre  a  obrigatoriedade  de
autovistoria  pelos  clubes  recreativos  e  estabelecimentos  congêneres  e  dá  outras
providências”.

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  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, III, “a”, do mencionado
Regimento.

Fundamentação
A proposição em epígrafe estabelece a  obrigação dos clubes  recreativos  e  dos

estabelecimentos congêneres de realizar autovistoria por profissionais ou empresas
habilitadas no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas
Gerais – CREA-MG – ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais –
CAU-MG.  Para  tanto,  condiciona  o  funcionamento  desses  estabelecimentos  à
obtenção de laudo técnico que comprove a segurança dos seus equipamentos, o qual
será emitido por profissional habilitado no CREA-MG ou no CAU-MG, precedido de
anotação de responsabilidade técnica registrada em um dos conselhos anteriormente
citados, e terá validade máxima de um ano.

Em  caso  de  descumprimento  da  lei,  os  clubes  recreativos  e  estabelecimentos
congêneres  submeter-se-ão  às  seguintes  penalidades:  advertência,  na  primeira
ocorrência;  multa  no  valor  de  1.000  Ufemgs,  cobrada  em  dobro  se  houver
reincidência;  e  multa  equivalente  a  2.000  Ufemgs  nas  ocorrências  subsequentes,
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além da suspensão temporária das atividades pelo prazo máximo de trinta dias.
Apesar  da  justificável  preocupação  do  autor  do  projeto  com  a  segurança  e

qualidade dos  equipamentos  utilizados  nos  clubes  recreativos  e  estabelecimentos
congêneres, a proposição encontra óbices de natureza jurídico-constitucional,  uma
vez que afronta o princípio da autonomia municipal para o tratamento da questão,
conforme passaremos a expor.

O sistema federativo brasileiro caracteriza-se pela repartição de competências entre
a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos
do caput do art. 18 da Constituição da República. O critério básico para a delimitação
das atribuições dos entes federados é o da predominância do interesse. Assim, cabe
à União dispor sobre os assuntos de predominante interesse nacional; aos estados
compete tratar das matérias em que prevalece o interesse regional; e aos municípios
cabe dispor sobre os assuntos de interesse local, que, tradicionalmente, é definido na
doutrina  como  o  interesse  predominante  do  município  em  relação  ao  eventual
interesse regional ou nacional. As atribuições municipais estão enumeradas no art. 30
da Constituição da República, entre as quais se destacam a edição de normas de
interesse  local  e  a  prestação  de  serviços  públicos  de  interesse  local,  seja
diretamente, seja por meio de concessão ou permissão.

A  fórmula  constitucional  do  interesse  local  tem  sentido  amplo  e  abarca  uma
pluralidade de matérias,  tais  como transporte coletivo urbano;  proteção da saúde;
proteção ao meio ambiente; proteção do patrimônio histórico local; administração de
cemitérios, matadouros e feiras municipais; fixação do horário de funcionamento do
comércio municipal e dos locais de estacionamento; licença para construir; criação e
supressão de distritos;  e a  instituição e arrecadação dos tributos  de  competência
municipal.

A  fiscalização  dos  clubes  recreativos  e  dos  estabelecimentos  análogos  está
intimamente relacionada com a cláusula constitucional do interesse local, cabendo ao
próprio município adotar as medidas legislativas e administrativas necessárias para
garantir  a  segurança das  pessoas  que frequentam  esses  estabelecimentos.  Se o
assunto, pela sua peculiaridade, enquadra-se no interesse da municipalidade, tal fato
exclui a competência do Estado e da União.
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Veja  que  cabe  ao  município  autorizar  e  fiscalizar  os  estabelecimentos  que
pretendam se instalar, ainda que temporariamente, dentro de sua circunscrição. Para
isso,  deve  editar  as  normas  pertinentes  às  suas  particularidades,  relativas,  por
exemplo, às regras sanitárias, de higiene, de segurança, meio ambiente, bem como
as  relativas  ao  local  e  horário  de  funcionamento.  Se  o  particular  preencher  os
requisitos  previstos  nesta legislação,  deverá a municipalidade expedir  o alvará de
funcionamento, permitindo, assim, que um determinado estabelecimento se instale e
funcione regularmente dentro do município.

A  nosso  ver,  tanto  a  norma  que  estabelece  requisitos  e  condições  para  o
funcionamento de clubes recreativos quanto a regra que determina a obrigatoriedade
de realização de vistoria em seus equipamentos deve ser emanada do poder público
municipal,  visto  que  o  assunto  tem  relação  direta  e  imediata  com  o  interesse
predominante da coletividade local. Isso afasta a possibilidade de o Estado membro
legislar sobre a matéria.

No  que  tange  especificamente  à  exigência  de  equipamentos  de  segurança,  o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria:

“Os  Municípios  são  competentes  para  legislar  sobre  questões  que  respeite  a
edificações ou construções realizadas no seu território, assim como sobre assuntos
relacionados à exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados a
atendimento ao público”.  (AI 491.420-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em
21/2/06, DJ de 24/3/2006).

Não é demais ressaltar que o ordenamento constitucional brasileiro, fiel à estrutura
federativa  do  Estado,  admite,  em  caráter  excepcional,  a  intervenção  federal  nos
estados se ocorrer desrespeito ao princípio da autonomia municipal, o que demonstra
a importância que o constituinte de 1988 dispensou à competência dos municípios
para disporem sobre os assuntos que estão diretamente relacionados com a vida da
comunidade local.

Em resumo, não obstante sua relevância em face do evidente intuito de proteger a
saúde e segurança dos usuários  de  clubes recreativos,  a proposição não poderá
prosperar nesta Casa, pois pretende regular matéria afeta, segundo o art. 30, incisos I
e  VIII,  da  Constituição  da  República,  à  competência  legislativa  outorgada
exclusivamente aos municípios.
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Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 576/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  João Alberto  –  Cristiano

Silveira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 644/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 644/2015, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.271/2013, torna obrigatória para empresas
prestadoras de serviços de porteiro e auxiliar de portaria no Estado a capacitação de
seus funcionários com curso de segurança especializada.

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  nº  4.271/2013,  ocasião  em  que  a  Comissão  de
Constituição e Justiça emitiu parecer sobre a matéria. Como não houve alterações
jurídico-constitucionais que acarretassem mudança no entendimento então exarado
pela comissão, reproduzimos a seguir o seu teor.

O projeto de lei em análise determina que empresas prestadoras de serviços de
porteiro e auxiliar de portaria capacitem com curso de segurança especializada os
funcionários que desempenharão tais funções. Para tanto, a proposição fixa como
condição para o desempenho daquelas profissões a apresentação de conclusão do
referido curso, que deve ser ministrado por instituição idônea.

A proposição estabelece, outrossim, que eventuais denúncias sobre a irregularidade
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nos cursos de segurança especializada deverão ser encaminhadas ao Departamento
de Polícia Federal e ao órgão de representação sindical dos vigilantes. Além disso,
fixa prazos para que as empresas mencionadas possam se adaptar aos comandos
nela  contidos  e  estabelece  cominações  que  incidirão  em  caso  de  seu
descumprimento.

Os comandos do projeto em análise são dirigidos às empresas que fornecem aos
condomínios a prestação de serviços de recepção em portaria. Com efeito, esse tipo
de  serviço  é  frequentemente  objeto  de  terceirização  –  contrato  firmado  entre
contratante (tomador) e empresa intermediária cujo objeto é o fornecimento de mão
de  obra  especializada  para  prestação  de  serviços  ao  contratante.  A relação  de
emprego, nesse caso, é estabelecida entre o trabalhador e a empresa prestadora de
serviços, e não diretamente com o contratante desses.

É inegável a relevância da matéria, pois que as funções de porteiro e auxiliar de
portaria  estão  de  fato  imbricadas  com  a  área  de  segurança  pública:  veículos  de
comunicação são uníssonos, ao registrarem o aumento vertiginoso na ocorrência de
assaltos a condomínios no Estado. Entretanto, ao dispor sobre a qualificação mínima
que os porteiros e auxiliares de portaria devem ter para se habilitarem à execução
desses  serviços  e  ao  fixar  as  condições  necessárias  para  o  exercício  dessas
profissões,  a  proposição  avança  sobre  tema  cuja  competência  legislativa  foi
outorgada  privativamente  à  União,  por  força  do  disposto  no  art.  22,  XVI,  da
Constituição  Federal.  Desse  modo,  não  obstante  a  relevância  da  matéria,  a
proposição em apreço incorre em inconstitucionalidade.

O  Supremo  Tribunal  Federal  posicionou-se  nesse  sentido  por  ocasião  do
julgamento da ADI nº. 3.610/DF, ao declarar a inconstitucionalidade de lei estadual
que  dispunha  sobre  direito  do  trabalho  e  condições  de  exercício  de  determinada
profissão,  por  ofensa  ao  disposto  no  art.  22,  I  e  XVI,  da  Constituição  Federal
(Supremo  Tribunal  Federal,  ADI  nº.  3.610/DF,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  DJe em
22/9/2011).

Portanto, como se pode constatar, a atividade que se pretende regulamentar insere-
se na competência legislativa privativa da União, não cabendo aos estados legislar
sobre o tema, sob pena de ofensa ao sistema de repartição de competências definido
pela Constituição Federal.
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Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 644/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  João Alberto  –  Cristiano

Silveira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 768/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.490/2011, “acrescenta o art. 5º– A à Lei nº
15.982, de 19 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a Política Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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
O projeto  sob  análise  altera  a  Lei  nº  15.982,  de  2006,  para  prescrever  que “o

Estado, por meio do órgão competente, concederá o selo Qualidade Nutricional  e
Segurança Alimentar às instituições que se destacarem pela qualidade dos serviços
prestados na área alimentar.”.

Inicialmente, cabe lembrar que a matéria tramitou nesta Casa nas duas legislaturas
anteriores,  caso  em  que  recebeu  parecer  favorável  pelas  comissões  por  onde
passou. Na legislatura passada, o Projeto de Lei 1.490/2011, o qual deu origem à
proposição em estudo,  tramitou anexo ao Projeto de lei  nº  1.322/2011.  A referida
proposição,  quando  da  sua  análise  por  esta  comissão,  recebeu  parecer  pela
constitucionalidade,  legalidade  e  juridicidade,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou. Na oportunidade,  esta comissão adotou o Substitutivo nº 2, aprovado
pela Comissão de Saúde, por considerar que esta realizou alterações pertinentes no



704
____________________________________________________________________________

texto  da  proposição.  Observe-se,  por  oportuno,  que  o  projeto  sob  análise  é
reprodução do substitutivo  apresentado pela  Comissão de Saúde e absorvido por
esta comissão.

Ademais, não houve alteração no panorama jurídico-constitucional que justificasse
a análise da  proposição por  uma ótica  diversa,  razão pela  qual  reproduzimos os
argumentos utilizados quando da sua análise na pretérita legislatura:

“Cumpre  esclarecer,  inicialmente,  que,  segundo  o  próprio  autor  do  projeto,  “o
objetivo precípuo [...] é distinguir os estabelecimentos comerciais que se preocupam
com a saúde alimentar do consumidor”, certificando-os por meio da concessão de um
selo. Sabe-se que a palavra “selo” é utilizada, comumente, para certificar que um
produto  ou  serviço  atende  a  um  determinado  padrão  de  qualidade;  é,  assim,
adequada aos fins da proposição em tela.

No que se refere aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta comissão
analisar, não vislumbramos vícios de natureza jurídico-constitucional. No que toca à
competência legislativa para disciplinar a matéria constante no projeto, cumpre dizer
que o Estado se acha habilitado a exercê-la com base na competência legislativa
concorrente, segundo o art. 24, inciso XII e § 3º, da Constituição da República, que
estabelece  que  compete  à  União,  aos  estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente  sobre  proteção  e  defesa  da  saúde.  Não  existindo  lei  federal
estatuindo normas gerais, os estados exercerão, para atender a suas peculiaridades,
a competência legislativa plena. Ademais, o art. 23 da Constituição Federal, no inciso
II, estabelece que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios cuidar da saúde e assistência pública.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a Constituição
Mineira  determina,  no  caput do  art.  65,  que  'a  iniciativa  de  lei  complementar  e
ordinária  cabe  a  qualquer  membro  ou  comissão  da  Assembleia  Legislativa,  ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-
Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos no próprio texto
constitucional`.

A matéria  em  análise  não  está  incluída  entre  aquelas  previstas  no  art.  66  da
Constituição  do  Estado  como  sendo  de  iniciativa  reservada  ao  governador,  ao
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presidente da Assembleia, ao titular do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do
Tribunal  de Contas. Não há,  portanto,  óbice constitucional à sua tramitação nesta
Casa.

No que se refere ao tema, existe no Estado a Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de
2006,  que dispõe sobre a Política Estadual  de  Segurança Alimentar  e Nutricional
Sustentável e dá outras providências. Regulamentando-a, temos o Decreto nº 44.355,
de 19 de julho de 2006. Antes, porém, em 2001, já havia sido criado o Conselho de
Segurança Alimentar do Estado de Minas Gerais – Consea-MG.

No âmbito federal, inserido também no rol das medidas estatais relevantes para a
formulação  de  políticas  públicas  nessa  seara,  temos  o  Sistema  Nacional  de
Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan –, criado por meio da Lei Federal nº 11.346
de  15  de  setembro  de  2006,  com  o  objetivo  de  assegurar  o  direito  humano  à
alimentação adequada.

Feito o histórico legislativo sobre a matéria, ressaltamos que as políticas públicas
voltadas  para  a  área  são  pautadas  por  uma atuação  centrada  no  Estado  como
principal ente responsável pela saúde alimentar da população, embora se reconheça,
nos textos  legais  existentes  sobre  a matéria,  a  importância  da  atuação de todos,
poder público, família e sociedade, na promoção da saúde alimentar da população. A
proposição em exame, corroborando essa ideia, amplia a atuação da sociedade na
busca desse  objetivo,  distinguindo  e incentivando os  estabelecimentos comerciais
que atuam no ramo de alimentação, por meio da concessão do referido selo”.

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

do Projeto de Lei nº 768/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente – Cristiano Silveira,  relator – João Alberto – Isauro

Calais.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
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de congratulações com o jornalista e escritor Zuenir Ventura por assumir a cadeira
32  da  Academia  Brasileira  de  Letras  (Requerimento  nº  380/2015,  do  deputado
Bosco);

de congratulações com o Museu do Tropeiro de Ipoema, no Município de Itabira,
pelos 12 anos de sua fundação (Requerimento nº 382/2015, do deputado Nozinho);

de congratulações com o Sr. Rafael Miranda por sua posse como subsecretário de
Políticas sobre Drogas (Requerimento nº 401/2015, do deputado Léo Portela);

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 (Requerimento nº 433/2015, da deputada
Marília Campos);

de  congratulações  com  a  diretoria  da  Associação  dos  Defensores  Públicos  de
Minas Gerais por sua posse (Requerimento nº 440/2015, do deputado Duarte Bechir);

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 (Requerimento nº
462/2015, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com a Sra. Irene de Melo Pinheiro pelo seu relevante trabalho
prestado no comando da Fundação Helena Antipoff (Requerimento nº 488/2015, da
Comissão de Educação);

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 (Requerimento nº 490/2015, da Comissão de Educação);

de pesar aos familiares pelo falecimento do Sr. Celso Magalhães Pinto, presidente
do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais (Requerimento nº
533/2015, da Comissão de Direitos Humanos);

de  repúdio  à  Autopista  Fernão  Dias,  concessionária  da  Rodovia  Fernão  Dias,
devido ao despreparo no atendimento e solução rápida de situações de acidentes e
panes, como a ocorrida no período de 21 a 23 de março de 2015 (Requerimento nº
541/2015, da Comissão de Transporte).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2015

ATAS
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 6/5/2015
Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: Ata – 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 1.265/2015;  aprovação; declaração de voto; questão de ordem; declarações de
voto; questão de ordem; declaração de voto – Discussão e Votação de Pareceres:
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.265/2015; aprovação; declaração de
voto; questão de ordem; registro de presença; declarações de voto – Requerimento
do deputado Rogério Correia;  deferimento;  discurso do deputado Rogério Correia;
questão  de  ordem;  suspensão  e  reabertura  da  reunião;  questão  de  ordem  –
Requerimento do deputado Gustavo Valadares; deferimento; discurso do deputado
Bonifácio Mourão – Encerramento.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Alencar da

Silveira  Jr.  –  Agostinho Patrus  Filho  –  Anselmo José Domingos  –  Antônio  Carlos
Arantes  –  Antônio  Jorge  –  Antonio  Lerin  –  Arlen  Santiago  –  Arlete  Magalhães  –
Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio
Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro
Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Durval
Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem –
Felipe Attiê – 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 – Léo Portela –
Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Missionário Marcio Santiago – Noraldino
Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério
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Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito
Torres – Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 9h10min, 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  Inácio  Franco,  2º-secretário  ad  hoc procede  à  leitura  da  ata  da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O presidente – Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria constante
na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente – Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.265/2015, da Mesa

da Assembleia, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e dos proventos
dos  servidores  da  Assembleia  Legislativa  referente  ao  ano  de  2015  e  dá  outras
providências. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

– Registram “sim”:
Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Cabo Júlio –

Carlos Pimenta – Cássio Soares – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu
Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Fábio
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Cherem – Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon
Franco – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – João Alberto – Léo
Portela – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília Campos – Noraldino
Júnior  –  Nozinho  –  Professor  Neivaldo  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –
Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres –
Tony Carlos – Wander Borges.

O deputado João Leite – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Agostinho Patrus Filho – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Antônio Carlos Arantes – Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 44 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.
Declaração de Voto

O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, gostaria de parabenizar V. Exa., pois, ao
contrário do partido que apoiou na campanha de 2104, dá demonstração de como
devem se pautar os administradores de recursos públicos. Graças a sua gestão, à
redução de gastos, V. Exa. consegue atender aos servidores desta Casa com um
reajuste adequado, digno deles, que tão bem desempenham seu papel nesta Casa.
Aproveito e chamo atenção sobre um assunto, como disse inicialmente. Nas eleições
de 2014, o partido de V. Exa. apoiou o partido do governador, do Fernando da Dilma,
o Fernando Pimentel, da Dilma. O partido de V. Exa. apoiou também a candidatura da
presidente Dilma. Para infelicidade dos mineiros, o atual governador foi eleito. Logo
no início do seu mandato, ele já fez algo contrário ao que V. Exa. vem implementando
nesta Casa,  que é a boa gestão dos recursos públicos e a aplicação em prol  do
cidadão.  O  Fernando  do  Vaccari,  do  PT,  procura  beneficiar  apenas  seus
companheiros políticos, deputado Duarte Bechir.  Cria mais secretarias, gasta mais
com  a  máquina  pública  e  menos  com  o  cidadão.  Alerto  todos  os  deputados  e
deputadas presentes para lerem hoje um artigo publicado na mídia por um grande
jornalista,  que  comenta  ter  sido  ontem  um  dos  piores  dias,  até  o  momento,  do
segundo mandato da presidenta Dilma Roussef. Ele disse que não é exagero, mas
que foi, deputado Tito Torres, um dos piores, porque o governo amargou 7 pontos em
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12 horas. Vou citá-los. Em primeiro lugar, foi adiado o início da votação da Medida
Provisória nº 665, do ajuste fiscal. Em segundo lugar, presidente, o partido de V. Exa.,
o PMDB, que apoiou a presidente da República, anunciou, por meio do seu líder, que
não tem mais compromisso algum de aprovar o ajuste, devido às posições do PT.
Terceiro, por sua vez, deputado Gustavo Valadares, o PT se recusou a garantir os
votos dos seus 64 deputados para a aprovação do ajuste fiscal. Quarto, a Câmara
dos Deputados, sob a liderança do deputado Eduardo Cunha, do partido de V. Exa.,
presidente, aprovou em definitivo a proposta de emenda à Constituição conhecida
como PEC da Bengala, que vai impedir a presidente da República de nomear cinco
novos ministros para o Supremo Tribunal Federal.  Em quinto lugar,  como também
noticiam os  jornais  de  hoje,  um  grande  panelaço  recepcionou,  em 18 capitais,  o
programa de propaganda eleitoral do PT na rádio e na televisão. Deputado Fábio
Cherem, na CPI da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ex-diretor da empresa, disse que
o  dinheiro  da  corrupção  alimentou  a  campanha  da  Dilma em  2010  e  apontou  a
política  do  governo  de  defasagem  do  preço  dos  derivados  de  petróleo  como  o
principal responsável pelo prejuízo de R$60.000.000.000,00. Terminando, presidente,
em depoimento à Justiça Federal do Paraná, Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras
e incluído na Operação Lava Jato, revelou que foi convidado para o cargo pelo ex-
presidente Lula e pela sua ex-ministra Dilma e negou que o partido de V. Exa.,  o
PMDB, teve algo a ver com isso. Por fim, a Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores – Anfavea – assumiu que cerca de 35 mil a 40 mil empregos
serão  extintos  e  seus  funcionários  demitidos  da  indústria  automobilística,  que
atravessa a maior crise do setor, graças às políticas econômicas do atual governo.
Quero parabenizar V. Exa. pela direção e pelo trabalho que realiza nesta Casa, ao
fazer economia. Tenho a certeza de que, em breve, o partido de V. Exa., que apoiou a
presidente Dilma, também vai  romper  com o governo estadual  e estará ao nosso
lado, em prol dos mineiros.

Questão de Ordem
A deputada  Celise  Laviola  –  Presidente,  cumprimentando  as  deputadas  e  os

deputados,  gostaria  de  parabenizar  esta  Casa  e  dizer  da  importância  do  projeto
aprovado  hoje  para  os  servidores  desta  Assembleia.  Como  servidora  que  sou,
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gostaria de deixar claro o meu apoio aos colegas e dizer da sua importância. Quero
parabenizar o presidente e toda a Mesa pela iniciativa de recuperar a nossa condição
funcional.  Fico  muito  agradecida  e  peço  aos  funcionários  que  nos  mantenhamos
unidos,  para  que  tenhamos  sempre  a  nossa  recuperação,  o  nosso  salário  justo,
considerando que o nosso trabalho  é  de  destaque.  O trabalho  que a  Assembleia
realiza na área administrativa e na área de processo legislativo é destaque em todo o
Brasil.  A nossa  Assembleia  realiza  um  trabalho  técnico  muito  importante,  e  seus
servidores  estão  muito  preparados.  Então  nós  –  digo  nós,  porque  sou  servidora
também – merecemos o que alcançamos aqui hoje. Obrigada.

Declarações de Voto
O deputado Fábio Cherem – Presidente, quero parabenizar V. Exa. pela condução

da  negociação  com  os  servidores  da  Casa,  na  mesma  linha  que  o  governador
Fernando Pimentel tem feito junto aos servidores do Estado, em especial a favor da
educação. Todos nós que estamos nesta Casa há mais de um mandato, podemos
vivenciar  a  dificuldade  do  Estado  diante  dos  107  dias  de  greve  sofridos  pela
população  mineira  na  última  gestão,  quando,  infelizmente,  não  houve  ponte  de
negociação. Ao recordar, na mesma linha de negociação, passamos perto daquela
possibilidade de repressão aos professores, aos servidores da educação do Estado.
Diferentemente do Estado do Paraná, onde a repressão atingiu o incalculável, aquilo
que não podia ponderar, pela gestão dura do governador Beto Richa, que, aliás, foi
premiado com a Medalha da Inconfidência pelo ex-governador Aécio Neves, temos
orgulho  pela  atual  condução  do  governo  na  negociação  com  os  servidores  da
educação. Só neste ano chegamos a 16% de aumento em favor dos servidores da
educação do Estado, incluindo os inativos. Além disso, esse modelo agora consta em
nossa proposta, na proposta do governo, com o reajuste automático, de acordo com o
piso concedido pelo governo federal, acrescido de 8% no próximo ano e mais 7% em
2017. Essa conduta de negociação, de diálogo, de transparência junto ao servidor e
de boa-vontade e essa disposição do governo de conversar são o reflexo do modo
como Fernando Pimentel quer administrar Minas, não ignorando as dificuldades do
Estado e sinalizando com honestidade e transparência a evolução dos direitos que
têm de ser garantidos aos servidores do Estado paulatinamente, com transparência e
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tranquilidade. Mais uma vez parabenizo V. Exa. e deixo aqui a nossa confiança e os
nossos votos de esperança na gestão do governador, sempre brando, ponderado e
disposto a negociar.

O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.  Inicialmente
parabenizo V. Exa. pela condução dos trabalhos e também pelo acerto de votarmos

hoje, em 2º turno, o projeto dos servidores da Casa. É muito importante que haja essa
valorização do servidor. Diga-se de passagem, os melhores servidores do Legislativo
do País estão trabalhando nesta Casa incansavelmente. Votei favoravelmente a esse

projeto.  Parabenizo  V.  Exa.  e  todos  aqueles  que  também  votaram em favor  dos
nossos servidores. Sr. Presidente, também quero registrar que hoje estamos iniciando
o congresso mineiro dos municípios promovido pela AMM. Amanhã será a posse do

futuro presidente, ex-deputado, prefeito Antônio Júlio, do partido de V. Exa. Fizemos
muita questão de acompanhar os trabalhos da presidência de Antônio Júlio, todo o
seu empenho e dedicação à frente desta Casa. Agora,  como prefeito  de Pará de

Minas,  assumirá  um  cargo  com  um  mandato  difícil,  a  presidência  da  AMM,  que
congrega todos os municípios  mineiros. Ele  será interlocutor  junto ao governo do
Estado, junto ao governo federal, por ser de sua responsabilidade representar todos

os municípios mineiros. Parabenizo nosso amigo querido, ex-deputado Antônio Júlio,
que  amanhã  tomará  posse  na  AMM.  E  hoje  também  quero  homenagear  minha
querida  terra  de  Ouro  Fino.  O  prefeito  municipal,  Maurício  Lemos  de  Carvalho,

receberá da AMM o prêmio de gestão pública de aplicação de recursos públicos no
município. Isso nos engrandece. O prefeito é do PMDB, e faço questão de, neste
momento,  afirmar  que  ele  tem  realizado  uma  administração  digna  de  elogios,

trabalhando com competência. Quero saudar todo o meu povo de Ouro Fino. Hoje,
mais uma vez, quero Ouro Fino no destaque, recebendo essa premiação promovida
pela AMM, tendo em vista a gestão pública, seu reconhecimento na conferência de

todos os projetos aprovados pela Câmara Municipal e também do trabalho de todos
os servidores do administrativo que apresentaram projetos de grande importância.
Por  isso,  hoje  estamos  recebendo  esse prêmio  tão  importante  em Minas.  Quero

render  minhas  homenagens  ao  ex-deputado  Antônio  Júlio,  que  tomará  posse  na
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AMM,  desejando-lhe  muito  sucesso.  Na  pessoa  do  prefeito,  Maurício  Lemos  de
Carvalho, parabenizo meu querido Município de Ouro Fino, toda a nossa Câmara

Municipal e toda a população pela premiação que será recebida no final da tarde de
hoje. Obrigado.

O deputado Duarte Bechir – Sr. Presidente, em nome do líder do bloco Verdade e
Coerência,  em nome do líder  da Minoria,  faço a V.  Exa.  e aos demais pares um
convite para a inauguração do espaço agora dedicado aos trabalhos da Minoria. Mais
que  isso,  registro  que,  graças  à  visão  de  V.  Exa.,  aquele  espaço  pôde  ser
recomendado e organizado para os nossos trabalhos. Quero fazer um depoimento
importante olhando para V. Exa. Na vida, as grandes conquistas são, todas elas, fruto
da garra e da humildade. E V. Exa. demonstra, além de muita determinação em favor
da organização do Legislativo, competência e humildade. São esses requisitos que
têm  dado  à  Casa  o  dinamismo que  nela  encontramos.  Parabenizo  V.  Exa.  e  os
demais pares pelo trabalho. Neste momento, quero dizer aos servidores da Casa que
a bancada do PSD, com exceção do deputado Dr. Wilson, que está se recuperando
de uma cirurgia, esteve presente, apoiando a aprovação do projeto de lei que trata do
aumento dos servidores do Legislativo. Entendemos que esta Casa vive um momento
de união e de fraternidade, que este aumento vem atender a uma antiga busca dos
servidores. A Mesa, com sensibilidade, propiciou condições para que aprovássemos o
projeto de sua autoria. Cumprimento os servidores do Legislativo, dizendo-lhes que
todos os integrantes do PSD foram favoráveis à matéria, com a exceção do Wilson,
que se encontrava enfermo. Saúdo o Edson, prefeito de Virgínia, e o Paulo Neco,
prefeito  de  Jesuânia,  que  aqui  se  encontram  e  acompanham  os  trabalhos  da
Assembleia. Digo-lhes que nos solidarizamos com eles, compreendendo a situação
dos  municípios  sem  receita,  que  enfrentam  muitos  problemas.  Srs.  Prefeitos,  os
municípios não contam com recursos suficientes para atender às suas demandas.
Ser prefeito hoje é, mais que tudo, administrar um prejuízo porque a receita é menor
que as necessidades existentes. Parabenizo V. Exas. pelo trabalho que realizam tanto
em Virgínia quanto em Jesuânia, demonstrando que a busca de recursos para essas
cidades, tanto na capital  quanto em Brasília,  tem sido uma constante. Presidente,
parabenizo V. Exa. pela condução dos trabalhos na Assembleia de Minas. Obrigado.
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Questão de Ordem
O deputado Vanderlei Miranda – Sr. Presidente, na verdade faço uso da palavra

não para declarar o voto, mas para justificar a minha ausência na votação. Não me
encontrava no Plenário para a votação mas quero dizer que, no 1º turno, meu voto foi
“sim” e não seria diferente no 2º turno. Não me encontrava no Plenário pois tratava de
interesses da Casa presidindo a Comissão Especial para Análise do Veto da Reforma
Administrativa,  juntamente  com os deputados  Tiago Ulisses  e  Durval  Ângelo.  Por
essa razão, embora nossa presença tenha sido considerada, não tive o prazer de
votar, em 2º turno, essa matéria, mas espero que os servidores da Casa façam bom
proveito do justo aumento que V. Exa. lhes concede.

Declaração de Voto
O  deputado  Antonio  Lerin  –  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  quero

parabenizar a presidência da Casa por esta importante votação, não de reajuste para
os servidores, mas sim de correção salarial. É uma pena que não seja estendida a
todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Quero me posicionar neste
momento e dirigir minha palavra ao presidente da Assembleia, que mostra dinamismo
em  relação  à  maioria  dos  deputados,  mas,  infelizmente,  não  tem  tido  a  mesma
conduta quanto a este parlamentar. Eu ligo para o celular da presidência e não sou
atendido. Foi assumido o compromisso de se criarem várias comissões na Casa, e
quase todas foram criadas de fato, menos a comissão em relação à qual foi assumido
compromisso com o PSB, no começo de fevereiro. Atendi a todos os compromissos
firmados com a presidência da Casa, mas, lamentavelmente, já se está chegando a
100 dias, e ainda não foi formada a comissão especial que ficou de ser criada pela
presidência da Casa. Quando ligo para cobrar do presidente,  sempre a secretária
atende, diz que vai retornar e nunca retorna. Quero saber se há alguma dificuldade
da  presidência  da  Casa  em  relação  a  este  deputado.  Ao  mesmo  tempo,  Sr.
Presidente,  V.  Exa.  se  colocou  à  disposição  para  ajudar  os  deputados  junto  ao
governo do Estado, e não estamos sendo atendidos. Quero, de público, ressaltar a
atenção do secretário de Governo, Odair Cunha, sua transparência e sensibilidade.
Porém,  infelizmente,  ele não está  tendo poder  para tomar  decisões em nome do
governo. Na minha cidade, Uberaba, a Escola para Surdos Dulce de Oliveira, que
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funciona há mais de 60 anos e é mantida pelos rotarianos da cidade, está para fechar
as portas porque o Estado não libera três professores para atender à demanda da
instituição. Desde 1984 o convênio do Estado com a escola vem sendo prorrogado.
Agora,  porém,  o  governo  de  Fernando  Pimentel  suspendeu  esse  convênio,  e  a
escola, com 60 anos de existência, está para fechar suas portas porque o governo
não libera três professores. Em janeiro solicitamos audiência com o governador para
tratar de assunto da nossa região, e até hoje não nos foi dada nem satisfação por
parte da sua assessoria. Fica difícil manter esse entendimento, a Casa trabalhar em
harmonia com o governo do Estado e alavancarmos o desenvolvimento de Minas.
Quando um governador não recebe em audiência os deputados, fica difícil manter
esse diálogo com a base do governo. Apresentamos uma proposta, porque o Ipsemg
não funciona na nossa região.  Nosso gabinete está sendo lotado diariamente por
servidores que buscam a ampliação de convênios e a melhoria no atendimento, que
não existe. O presidente do Ipsemg, Dr. Hugo, esteve no nosso gabinete, colocou-se
à disposição e disse que, por volta dos dias 15 e 16 de abril,  estaria em Uberaba
participando de audiência. Infelizmente, não aconteceu, e nem satisfação nos deu. Sr.
Presidente, quero saber se há alguma restrição à população de Uberaba e região,
porque  a  Câmara Municipal  de  Uberaba  votou  moção de  repúdio  ao  governador
Fernando Pimentel e, por isso, ele não compareceu à abertura da nossa Expozebu,
no  último  domingo,  uma  feira  internacional.  Infelizmente,  o  governador  e  seus
secretários não apareceram. Eu, então, fiz questão, ao lado dos deputados Antônio
Carlos Arantes e Bosco, de representar esta Casa na inauguração. Sr. Presidente,
amanhã  mais  de  40  municípios  estarão  presentes,  com  seus  sindicatos  rurais,
participando da nossa feira e da audiência pública da comissão de agricultura desta
Casa, e gostaria de contar com a presença de V. Exa. para visitar a nossa feira e
ajudar  a  engrandecê-la.  Se o  governador  não se faz presente,  esperamos que a
presidência da Assembleia Legislativa possa comparecer à maior feira mundial  de
gado zebu. Muito obrigado, presidente.

Discussão e Votação de Pareceres
– A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 1.265/2015 ( À sanção.).
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Declaração de Voto
O deputado Noraldino Júnior – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero me referir a

V. Exa. e dizer, como deputado de primeiro mandato, que tenho muita satisfação em
ser  presidido  por  V.  Exa.,  que  tem  demonstrado  muita  integridade  e  um  grande
compromisso  com  esta  Casa.  Tenho  orgulho  de  ser  comandado  por  V.  Exa.  e
queremos seguir a sua direção. Porém, infelizmente, o governo não tem com esta
Casa a mesma consideração e respeito. Espero que o governo tenha em V. Exa. um
exemplo a ser seguido. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  –  Sr.  Presidente,  em  primeiro  lugar,  quero

parabenizar  V.  Exa.,  que  daqui  a  pouco  inaugura  o  porãozinho  da  oposição.  O
deputado Rogério  Correia  está  reclamando porque V.  Exa.  está  dando uma sala
maior para a oposição no porão, onde a oposição irá fazer as suas articulações e
trazê-las para esta Casa. Quero também agradecer aos deputados desta Casa que
ontem participaram do maior panelaço que já vimos. Estamos vendo companheiros
do PT dizer que é uma fria continuar no partido. O deputado Rogério Correia, depois
do panelaço, teve que tomar dois Lexotans para dormir, porque não aguentou. Não
tem como ir ao microfone e falar que isso não aconteceu. Todo o Brasil viu ontem o
protesto contra o PT, em que até a presidente teve vergonha do seu partido, como foi
muito bem dito pelo deputado João Vítor Xavier. Quero parabenizar todos aqueles
que pensam numa política séria no Brasil. Finalizando, quero solicitar, mais uma vez,
ao  secretário  de  Desenvolvimento  e  aos  deputados  desta  Casa  algumas
providências.  Ontem  eu  falava  na  cidade  de  Ubá  sobre  o  desemprego  no  setor
moveleiro,  e  agora  é  a  cidade de Itabirito  que viu  o  fechamento  da Delphi,  uma
empresa que  estava  estabelecida  na  cidade  há  20  anos,  levada  pelo  ex-prefeito
Geraldo Magno. A Delphi fechou em Itabirito, proporcionando desemprego a quase 3
mil  pessoas. Isso começa a pedir  uma providência urgente do governo de Minas,
governo que não trouxe a Fiat para Minas Gerais. O ministro Pimentel levou a Fiat
para  Pernambuco  e  agora  está  deixando  as  empresas  saírem  de  Minas  Gerais.
Itabirito está começando a pedir socorro. Itabirito é uma cidade que tem uma boa
arrecadação,  um povo  hospitaleiro,  um prefeito  trabalhador,  uma câmara  atuante,
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mas, sem dúvida nenhuma, não tem apoio do governo de Minas. O governo de Minas
precisa olhar com bons olhos, com outros olhos, para a cidade de Itabirito. E falo da
região dos Inconfidentes. A geração de turismo em Ouro Preto é muito importante,
mas o governo não vem fazendo a sua parte. Espero que agora a cidade de Itabirito
tenha um carinho a mais desta Casa e do governo do Estado, porque precisamos que
aquela cidade continue se desenvolvendo. Itabirito agora pede atenção do governo.
Quero só lembrar que o governador Pimentel está cancelando e pedindo para rever
todos os programas de intenções que foram feitos para as empresas virem para cá.
Ele não está seguindo o que o governo passado fez:  “Era do PSDB ou de outro
partido, no meu partido não vai ser”. Ele tem que se lembrar que é governador de
todos os mineiros. Ele é governador para dirigir Minas Gerais e não pode ficar com
essa retaliação, revendo tudo em relação às empresas que viriam para cá. Esta Casa
sempre fiscalizou, sempre orientou e ajudou o governo. Estamos aqui agora pedindo
a colaboração do governo de Minas para as prefeituras, principalmente para a cidade
de Itabirito, uma cidade hospitaleira, que sabe receber, uma cidade de homens que
realmente trabalham. Muito obrigado a V. Exa. Parabéns a Belo Horizonte, parabéns
a Minas Gerais, parabéns ao Brasil  pelo protesto feito ontem, o famoso panelaço.
Ontem não foram só 30 segundos, não foi só 1 minuto, foram 10 minutos de panelas
sendo batidas. Parabéns a todos os brasileiros que querem, como eu, uma mudança,
mas uma mudança geral. Muito obrigado.

Registro de Presença
O presidente – A presidência registra a presença, nas galerias, de estudantes da

Escola Estadual Vinícius de Moraes, de Contagem. Sejam bem-vindos.
Declarações de Voto

O  deputado  Gustavo  Valadares  –  Sr.  Presidente,  serei  breve.  Quero  apenas
agradecer o novo espaço que nos foi cedido em nome do Bloco Verdade e Coerência.
V. Exa. conhece bem o deputado Alencar e sabe que é um brincalhão quando diz que
é o porão da oposição, mas é uma sala excelente, com boas acomodações, à altura
do nosso bloco, muito melhor do que a sala que tínhamos antes. É uma sala que nos
dá estrutura para desempenhar o papel que a população espera: de fiscalização do
Poder Executivo, de cobrança das promessas de campanha. Enfim, queremos, na
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verdade, agradecer a V. Exa., de forma oficial, pela cessão desse novo local que vai
abrigar o Bloco Verdade e Coerência, de oposição. Queremos convidá-lo, ou melhor,
convocá-lo para que, assim que encerrarmos esta reunião, V. Exa. vá até lá,  pois
temos  um  café  e  um  sanduíche  preparado  para  V.  Exa.,  para  que  façamos  a
inauguração  oficial  da  sala  do  Bloco  Verdade e  Coerência.  V.  Exa.  tem sido  um
excepcional  condutor  desta  Casa  nesses  três  meses  à  frente  do  seu  mandato.
Parabéns pelo trabalho e muito obrigado, em nome do bloco de oposição.

O deputado Emidinho Madeira – Queria apenas que constasse em ata que sou
favorável  aos  dois  projetos  porque  meu  voto  não  foi  computado.  Queria  que
constasse em ata que sou favorável aos dois projetos.

O presidente – Vem à Mesa requerimento do deputado Rogério Correia em que
solicita  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A  presidência  defere  o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o deputado
Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia – Sr.  Presidente, agradeço a concessão do art.  70.
Preferi responder às ofensas feitas a mim e ao Partido dos Trabalhadores pelo art. 70
em vez de solicitar a palavra pelo art. 164, mesmo porque não sei mais quando é que
se pode responder  pelo  art.  164.  Pedi  o  art.  164 a  V.  Exa.,  deputado Adalclever
Lopes,  presidente  desta  Casa,  em  sessão  anterior,  mas  não  fui  agraciado  para
responder às ofensas. Então, não sei quando se pode responder pelo art. 164.

O que tem acontecido aqui é que declaração de voto e questões de ordem não são
feitas para os assuntos postos, mas em geral para que setores de oposição nesta
Casa destilem o ódio que têm ao Partido dos Trabalhadores e, ao destilarem o seu
ódio,  não  podemos  responder  pelo  art.  164.  Depois  vou  fazer  por  escrito  ao
presidente  da  Casa  uma solicitação  de  esclarecimento  do  ordenamento  real  das
reuniões. As questões de ordem – repito – não são questões de ordem, como fez
agora o deputado Alencar da Silveira Jr.  Na verdade,  usou seu tempo para fazer
ataques ao Partido dos Trabalhadores. As declarações de voto feitas pelo deputado
Gustavo Corrêa também não foram declarações de voto, mas ofensas ao Partido dos
Trabalhadores. E, quando peço a um membro do Partido dos Trabalhadores ou de
outro partido o art. 164, não me é concedido na hora.
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Dessa forma fica difícil termos um ordenamento real dos trabalhos nesta Casa, o
que leva a uma desigualdade na condução do processo. Por isso preferi pedir um
tempo maior  pelo art.  70,  tanto  para que eu possa responder,  mas também para
deixar  para  V.  Exa.  essa  questão  de  ordem.  Não  podemos  continuar  com  o
ordenamento da reunião à mercê do que deseja a oposição, que é fazer ataques ao
Partido dos Trabalhadores. Não que eu me incomode com esses ataques. O ódio que
o PSDB destila contra o PT é contraproducente em relação à democracia. Um partido
tem um horário na tevê, assim como todos, e o PSDB reage batendo panela para não
ouvir e não deixar que outros ouçam as palavras que o partido tem a dizer. Isso já
aconteceu em várias ditaduras no mundo, e uma delas foi a ditadura de Hitler.

Presidente, então eu dizia que esse ódio que o PSDB tem destilado ao PT não
ajuda o sistema democrático, pelo contrário. Quando um partido tem um horário na
televisão e outro reage promovendo um panelaço, como fez por exemplo o presidente
do PSDB mineiro, o deputado Marcus Pestana, em vez de escutar o que ele tem a
dizer, quer impedir que o partido político exponha suas ideias. Quem usou muito disso
no  passado  foi  Hitler.  A ditadura  militar  também  agia  desta  forma:  só  permitia  a
existência dos partidos políticos que queria, que na época era o MDB e a Arena;
outros não podiam existir no Brasil; os movimentos sociais e sindicais foram todos
desfeitos.

Então,  esse  ódio  que  o  PSDB  quer  travar  com  uma  parcela  da  sociedade,  a
chamada pequena burguesia brasileira, não ajuda o sistema democrático. É a panela
cheia de ódio do PSDB. É a isso que temos assistido. Apenas lamento, Alencar, que,
em vez de respeitar o sistema democrático, o PSDB esteja imbuído do espírito de
golpismo, de solicitação de  impeachment.  O senador Aécio Neves, que perdeu as
eleições e não aceita o resultado eleitoral até hoje, nem do Brasil nem de Minas, se
mostra alguém que, em vez de se refletir no passado da sua família, especialmente
no  do  seu  avô,  prefere  seguir  a  tradição  udenista  de  setores  da  sua  família,
respaldando-se  em  Carlos  Lacerda,  que  dizia  que setores  populares  não podiam
ganhar o governo; que, se ganhassem, não podiam assumir; e que, se assumissem,
não  podiam  governar.  Aécio  Neves  se  coloca  agora  neste  contexto  da  política
brasileira. Eu só tenho a lamentar que um partido político incentive o ódio, e não o
debate democrático.
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O nosso nobre colega Alencar da Silveira Jr. é muito brincalhão, mas não se deve
brincar  com  essas  coisas,  deputado.  Democracia  é  coisa  séria,  e  esse  espírito
antidemocrático  é  um  desserviço  ao  nosso  país.  Então  repudio  os  atos
antidemocráticos do PSDB, mais uma vez feitos no Brasil com ódio e intolerância, e
que são próprios da classe do setor do pequeno burguês em todo o mundo.

Aliás,  no  Brasil,  esse ódio tem-se aguçado.  São as  pessoas  dessa classe que
pediram para bater panelas porque não querem ouvir o que o PT tem a dizer sobre o
que fez para os mais pobres no Brasil. Elas querem calar a voz de um partido que
mudou o Brasil, fez políticas sociais, diminuiu a inflação, gerou empregos, colocou
negros e pobres nas universidades, tirou 40 milhões de pessoas da miséria, fez mais
igualdade social no Brasil, aumentou o PIB e estancou o processo de privataria e
privatizações. Esse partido, que tanto fez pelo Brasil,  agora é atacado pelas suas
qualidades,  e  não pelos  seus  defeitos,  porque todo partido também tem defeitos.
Todos os partidos, assim como o sistema democrático, têm defeitos.

Por falar em defeito, um defeito é receber financiamento de empresas, o que gera
corrupção e distorções no sistema democrático, e o que o PT deseja é acabar com
essas  distorções,  mas  o  PSDB se apresenta  como inimigo  nesta  hora.  O PSDB
deveria aliar-se ao PT para colocar fim a esse problema e colocar o dedo na ferida da
corrupção,  e  não  ficar  batendo  panelas.  É  uma  atitude  antidemocrática,  mas  as
panelas da pequena burguesia não me incomodam porque são cheias de ódio. Aliás,
o pequeno burguês é aquele que acha que um dia será burguês. O sonho dele é virar
burguês, ser rico e proprietário de indústria. Ele acha que um dia conquistará isso,
mas não tem a menor chance. Além disso, o pequeno burguês tem horror ao pobre
quando vê que o pobre está chegando à escola da filha dele por intermédio do ProUni
ou quando o pobre se assenta ao lado dele em um avião. O pequeno burguês não se
conforma e joga a culpa no PT: “É o PT que está trazendo esses pobres”, como se ele
estivesse  empobrecendo.  Mas  ele  não  está  empobrecendo;  é  o  pobre  que  está
alcançando um poder de compra maior, o que afeta o ego do pequeno burguês, que
acha que um dia será burguês. É isso.

Essas são as panelas cheias de ódio, e o PSDB se distancia da sua origem que se
dizia social-democrata para se aproximar perigosamente da direita e flertar  com o
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fascismo. Flertar com aqueles setores do Bolsonaro, como está fazendo o senador
Aécio Neves. É lamentável flertar com os setores mais conservadores, fascistas e
homofóbicos. Deputado Hely Tarqüínio, é com essa turma que o PSDB tem flertado
hoje. Começaram a se enamorar com os setores da ultradireita da sociedade e a
trazer a pequena burguesia para perto de si, em vez de se livrar dela. Aliás, conheço
tucano da essência tucana, isto é, do início do PSDB, que repudiou isso, e sei que
existem  aqui  deputados  do  PSDB  que  concordam  com  o  que  estou  dizendo.  O
senador  Aécio  Neves,  ao  perder  a  eleição e  ao  ter  tanto  ódio  transferido  para  a
política,  agora  se agarra a setores conservadores,  reacionários  e neofascistas  da
sociedade, como é o caso do Bolsonaro, do Caiado e de tantos outros que têm ódio
do MST.  É lamentável,  triste  ver  deputados  desta  Casa colocando uma forca  no
pescoço para insinuar que o João Pedro Stédile precisa ser enforcado. Isso é política
de ódio a um setor social, ao MST. E não é bonito.

Por fim, ao mesmo tempo, esse grupo também não repudia o que vimos acontecer
no Paraná. Vocês viram o que aconteceu no Paraná? Não vi a pequena burguesia
nem o PSDB baterem panelas contra o massacre que a Polícia Militar fez contra as
professoras  indefesas  do  Paraná.  Estive  lá  ontem  representando  a  Assembleia
Legislativa e gostaria de agradecer ao presidente Adalclever Lopes o apoio que me
deu para representar a Assembleia. Fui prestar solidariedade aos professores; foram
2 horas de bomba.

O governo municipal, que lá é do PDT, o Gustavo Fruet – e a vice é do PT –, abriu a
prefeitura  e  recebeu  150  feridos  na  hora.  A  prefeitura  virou  pronto-socorro  de
professores, enquanto o palácio do governo, do Beto Richa, do PSDB, foi fechado.
Bombas vieram de helicóptero massacrando os professores; as bombas vieram de
helicóptero. Quem é o secretário de Segurança Pública de lá? O Francischini, aquele
deputado federal do Solidariedade, neofascista, amigo do Caiado e do Bolsonaro. É
isso  que ele  é.  O PSDB o  levou para ser  secretário  de  segurança e  deveria  ter
vergonha disso. Ele deu a ordem para que os professores fossem agredidos daquela
forma. Foi impressionante. As professoras choravam ao relembrar o acontecido. E
depositaram flores em frente à Assembleia Legislativa, fechada por outro deputado do
PSDB, que, na marra, votou um projeto retirando o recurso do Fundo de Previdência
dos Servidores.
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Foi isso que aconteceu no Paraná. Cadê as panelas que não foram batidas em
favor dos professores e contra o ato autoritário feito no Paraná? Contra isso não tem
panela. Cadê as panelas que não batem porque o mensalão mineiro não vai para a
frente, e Eduardo Azeredo nunca é punido, se formos falar de corrupção? Cadê as
panelas que não batem porque Furnas não é investigada? E já entregamos tudo do
senador Aécio Neves. As panelas são seletivas, são panelas de ódio, da pequena
burguesia.  Elas  são contra  os  trabalhadores;  não são panelas  democráticas,  que
protestam em favor de algo; são contra algo que os trabalhadores e os mais pobres
conquistaram. Tenho vergonha dessa pequena burguesia e – repito – envergonho-me
de  deputados  que,  como  o  Pestana,  presidente  do  PSDB,  produzem  ódio  na
sociedade. E repito que o ódio desse setor pequeno burguês é porque o negro está
indo à universidade; o pobre está entrando no avião; o pobre e o nordestino estão
indo à praia, e não apenas a pequena burguesia.

Vejam: estou falando da pequena burguesia, e não da classe média, que é um
conceito diferente. Classe média todos somos. Estou falando da pequena burguesia,
daqueles que acham que um dia serão burgueses. Aí ficam contra o povo, os pobres,
para usar o conceito marxista da palavra.

É estranho que o PSDB largue completamente a sua origem e vá aderir a esse
conservadorismo, a esse processo antidemocrático. Acho isso lamentável. Com isso
crescem os movimentos neofacistas, de impeachment, de golpe. Outro dia, passava
pela Avenida Raja Gabaglia e vi três pessoas com uma faixa: “Volta a ditadura militar”.
Fechei o vidro, porque não quis nem ouvir uma pessoa que quer a volta do regime
militar.  Isso  é  democrático?  Não  é  nada  democrático.  É  pedir  o  retorno  da
antidemocracia, a perseguição dos que opinam diferentemente. O que tenho visto na
Assembleia Legislativa por parte dos deputados da oposição – não são todos, quero
fazer essa ressalva – é esse ódio ser também aqui espelhado. Então, os ataques
fortuitos e gratuitos a partidos políticos, especialmente ao PT, faz parte dessa teoria
do ódio, das panelas cheias de ódio. Mas as panelas dos mais pobres estão cheias,
por  isso  eles  as  batem.  Vocês  viram  panelas  serem  batidas  no  Pindorama,  no
Barreiro, em Venda Nova, na periferia de Belo Horizonte? Lá não bateram panelas,
porque o povo sabe que o PT melhorou muito o Brasil do ponto de vista social. Ele fez
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reformas importantes, como o Bolsa Família. Aliás, o setor da pequena burguesia não
concorda com esse programa. Eles nem querem o Prouni. Eles, do DEM, entraram,
no STF para terminar com a cota para negros, lembram-se disso? Se é política para
pobres, eles não querem.

Então, presidente, ocupei a tribuna para, em primeiro lugar, deixar claro que o que
me incomoda não são as panelas de ódio da pequena burguesia, mas sim partidos
políticos  que,  no  campo  democrático,  em  vez  de  enaltecer  a  democracia,  as
diferenças  e  os  pensamentos  distintos,  colocam-se como atores  de  um  processo
antidemocrático  e  flertam com o neofascismo que  cresce no  mundo e  no  Brasil.
Pediria  aos  deputados  mais  tolerância  e  menos  ódio  para  fazermos  um  debate
político de qualidade.

Sr. Presidente, pedi um tempo maior, pois gostaria de adentrar em outro assunto,
pelo qual fiquei responsável aqui na Assembleia Legislativa, como tarefa dada pelo
governo Fernando Pimentel. Como líder do bloco, digo que a tarefa a mim concedida
foi de aproximar ou de tentar mediar a relação entre governo e servidores públicos,
que,  agora,  em  maio,  têm  a  sua  data-base.  Anuncio  que  temos  obtido  sucesso.
Houve uma greve da Fhemig,  da Asthemg, que hoje terminou com reivindicações
parcialmente  atendidas.  Eles  agradeceram  a  mediação  feita  na  Assembleia
Legislativa.  Houve  diálogo,  e  não  haverá  corte  de  ponto  nem  punição.  Os
trabalhadores  da  Fhemig  retornarão  ao  trabalho  com  uma pauta  salarial  definida
satisfatoriamente, mas não integralmente, com acordo para os próximos anos com o
setor da saúde. Daqui a pouco concederei aparte ao deputado Alencar da Silveira Jr.,
para que eu não perca o raciocínio.

Em  agosto  será  apresentado,  aos  sindicatos  da  saúde,  um  plano  de  carreira,
restabelecendo um acordo mais  duradouro com esses  servidores  em geral.  Esse
novo plano, a ser apresentado em agosto, prevê também uma redução de jornada
para  os  trabalhadores  da  saúde.  Ele  será  apresentado em agosto  para  que seja
estabelecido um planejamento de quatro anos com esse setor.

Fizemos  várias  mediações  com  o  setor  da  segurança  pública,  de  agentes
penitenciários. Todos que passaram no concurso foram chamados, e, em relação ao
outro concurso, de 2012, haverá uma protelação dos atuais servidores do sistema de
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agente  penitenciário.  Posteriormente,  outros  serão  chamados  por  concurso  a  ser
negociado com esse setor. A discussão foi boa e contou com a ajuda do deputado
Cabo  Júlio,  que  está  responsável  por  isso,  e  também  do  deputado  Sargento
Rodrigues,  que  mesmo  sendo  da  oposição  também  está  nos  ajudando  nesse
procedimento. Fizemos um acordo com o procedimento administrativo da Secretaria
de Defesa Social, que, hoje, selou um acordo com o governo.

Deputado Alencar da Silveira Jr., antes de lhe conceder um aparte, gostaria de falar
da educação. Muito diferente do que foi no passado e muito diferente do que foi no
Paraná, em São Paulo e no Pará, três estados governados pelo PSDB que estão em
greve, estamos em um procedimento real de negociação com o Sind-UTE, sindicato
combativo.  As negociações não são fáceis,  pois o Estado está quebrado,  e todos
sabem  que  o  Aécio  quebrou  Minas  Gerais,  deixando  R$100.000.000.000,00  em
dívidas.  Além  disso,  deixou  R$7.200.000.000,00  de  rombo  orçamentário.  Mesmo
assim, o governo garante aos professores, o que garantiu também no orçamento,
nenhum corte no setor de educação. Além disso, iniciou um processo de debate e
negociação com os professores.

Não detalharei toda a proposta, pois o Sind-UTE, na assembleia passada, remeteu
às bases do sindicato dos professores a análise da proposta apresentada. Para que
os  deputados  tenham  uma ideia,  informo  que o  governo  oferece um reajuste  de
13,06%. Onde está o deputado Lafayette de Andrada, que pediu 13,01%? Este ano,
oferecemos  13,06%  para  o  início  da  carreira.  Esse  valor  será  transformado  em
abono, e a diferença do reajuste para os mais antigos e os que têm maior habilitação,
em 2017, será reposto. O reajuste será, inicialmente, de 13,06%, contra 4,5%, que
era o que o PSDB havia proposto no ano passado,  quando chegou a  enviar  um
projeto de lei com apenas esse aumento para o conjunto dos servidores. Ele ainda
terceirizava todo o serviço de auxiliar de ensino na rede estadual.

Não deixamos votar esse projeto, e agora o governo oferece aos professores uma
proposta muito melhor na mesa de negociação. Haverá uma recomposição para se
chegar ao piso salarial,  até agosto de 2017, de mais dois índices de reajuste, na
forma de abonos incorporáveis, posteriormente para todos os setores, como reajuste.
E  anualmente,  em  todos  os  janeiros,  haverá  reajuste  do  piso  nacional  dos
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professores, coisa que nunca houve em Minas Gerais. Com isso, vai se garantir o
compromisso  de  pagamento  do  piso  na  carreira.  Em  setembro,  a  carreira  será
descongelada,  e  haverá  duas  promoções  para  os  professores  durante  o  governo
Pimentel  contra  zero  promoções  em  12  anos  do  governo  tucano.  As  promoções
também continuarão com a garantia do índice de 2,5% a partir de agosto de 2017.
Em suma, essa é a proposta apresentada.

Além disso, os professores serão anistiados da repressão que sofreram na greve no
governo tucano. O Ipsemg terá um plano de salvação. Estou chamando de plano de
salvação, porque os tucanos liquidaram o Ipsemg. Isso será para todos os servidores,
inclusive para os servidores da educação. A proposta que está sendo apresentada
aos professores, que definirão isso no dia 14, foi feita em mesa de negociação, com
muito diálogo.

Ainda  faltam  dois  pontos  para  serem  examinados.  O  primeiro  é  sobre  esses
reajustes anuais todos os meses de janeiro. Eles os reivindicam para o conjunto da
categoria,  para os  servidores  da  Secretaria,  não apenas para  os  profissionais  do
magistério. O governo está fazendo o estudo desse impacto para discutir na próxima
mesa de negociação. Esse foi praticamente o último ponto que ficou pendente nas
negociações feitas com o Sind-UTE. Em vez de bombas, que no Paraná estouraram
contra  os  professores a mando do PSDB –  com o  repúdio do PDT, que está na
Prefeitura –, o que estamos oferecendo são propostas de reajuste salarial.

Olhem a diferença do Paraná, São Paulo e Pará para Minas, para o Piauí e para a
Bahia,  onde o PT está governando e não há greve e o reajuste de 13% do piso
nacional está sendo discutido. No Piauí, esse reajuste já foi oferecido aos professores
e ao conjunto da categoria. É bom que o povo veja a diferença. Quem quiser bater
panela de ódio que o faça, mas escute o conteúdo do que está acontecendo, para
que não seja apenas ódio. É óbvio que há problemas no Estado de Minas Gerais e no
governo de Minas, ainda mais depois de 12 anos de má gestão. Não foi choque de
gestão, foi só choque. Não existiu gestão. Na reunião do secretariado, o governador
Fernando Pimentel disse que a conclusão a que chegou foi de que não houve gestão
em Minas, só houve choque. Há dívida social e dívida econômica. Esse foi o legado
deixado. Agora, vamos corrigir. Estamos corrigindo com a educação, com a saúde e
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com a segurança pública, para depois também darmos conta das estradas, que já
estão esburacadas. No tal caminho de Minas, praticamente não foi feito nada. No
outro foi. Portanto, o legado recebido foi muito ruim, mas já fizemos diagnóstico disso.

Quero cobrar da Mesa da Assembleia e do presidente a comissão extraordinária
para fazer esse diagnóstico. Já entregamos, foi combinado, mas, até hoje, nada foi
feito. Sala bonita para a oposição – o deputado Arlen Santiago a chama de porão –
tem, mas o que queremos é política. Onde está a comissão extraordinária que já foi
negociada, para ver a herança maldita, que até hoje não foi formada pela Mesa da
Assembleia?  Aproveito  a  presença  de  dois  membros  da  Mesa  para  fazer  essa
cobrança. Com base nisso, concedo aparte ao deputado Alencar da Silveira Jr., para
que ele também possa se posicionar.

O deputado Alencar  da  Silveira  Jr.  (em aparte)  – Deputado Rogério,  não estou
entendendo. No início do seu discurso, V. Exa. se referiu ao panelaço, ao ódio. A
população brasileira mostrou ontem a sua insatisfação para com o governo federal.
Quando V.  Exa.  fala dessa maneira,  dessa tribuna,  muitos telespectadores da TV
Assembleia – que criamos há quase 20 anos – ficam se perguntando: “Será que ele
está  falando  sério?”.  Quando  V.  Exa.  iniciou  a  sua  fala  eu  estava  lá  dentro
conversando com o José Carlos, que mora na periferia de Belo Horizonte. Ele disse
que ontem, pela primeira vez, viu toda a periferia se manifestando. Conforme uma
pesquisa divulgada recentemente, a insatisfação com a presidenta Dilma chegou a
92% na região metropolitana. Ontem, tive a oportunidade de presenciar nos morros
de Belo Horizonte a panela batendo.

A insatisfação com o PT é grande. V. Exa. está vivendo em qual país? V. Exa. sai às
ruas como um deputado do PT; V. Exa. também está sendo cobrado, não apenas V.
Exa., mas todos os deputados. Então, não estou entendendo. Será que o PT de V.
Exa. é diferente do PT que a população está vendo? V. Exa. fala em ódio. O povo não
quer  saber  mais  de  ódio,  o  povo  quer  saber  de  alguma  coisa.  Sugiro  que
entreguemos  os  nossos cargos,  vamos fazer  uma eleição  geral  no  Brasil,  vamos
passar o Brasil a limpo. Não tenho amor pelo cargo que ocupo há 27 anos.

O deputado Rogério Correia – Deputado Alencar da Silveira Jr., peço a V. Exa. que
seja breve, porque o meu tempo está acabando.
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O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) – Estou terminando. Vamos fazer
uma eleição geral, vamos passar o Brasil a limpo, vamos mudar. Veja o que acontece.
Os deputados são eleitos para legislar, para fiscalizar. A base de governo de hoje é a
mesma do governo anterior,  em função das emendas e benfeitorias.  Isso tem de
acabar. O Brasil em que V. Exa. está vivendo não é o Brasil que a população está
vendo. Obrigado.

O deputado Rogério  Correia  – Obrigado,  deputado Alencar  da  Silveira  Jr.  Peço
desculpas por não lhe haver concedido um aparte maior. O mundo em que V. Exa.
vive é o mundo mais envolto da pequena burguesia. Se V.  Exa.  tivesse vindo ao
encontro dos movimentos sociais, com trabalhadores rurais sem-terra, professores,
trabalhadores da cidade e do campo, V. Exa. veria a análise deles. Claro que existem
críticas,  mas não querem esse golpe que V.  Exa.  está  apregoando.  V.  Exa.  está
apregoando um golpe: quer destituir a presidenta Dilma e fazer eleições agora. V.
Exa. perdeu as eleições, o senador Aécio Neves perdeu as eleições.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) – Quero eleições gerais para todos
os níveis.

O deputado Rogério Correia – Não vamos aceitar golpes. V. Exa. quer dar um golpe
travestido de democracia. Isso não pode ser feito. V. Exa. sabe que as eleições são
realizadas de quatro em quatro anos. A presidenta foi eleita. O senador Aécio Neves
perdeu as eleições, por mais que V. Exa. não goste. Deputado Alencar da Silveira Jr.,
conforme-se, aceite, dói menos. O ódio é menor, não fique com todo esse ódio, dói
menos aceitar a derrota. Aceite que vamos governar. Daqui a quatro anos, se for esse
o quadro,  tudo bem, muda-se, como aconteceu com o senador Aécio Neves, que
perdeu as eleições em Minas Gerais. V. Exa. viu que ele perdeu em nosso estado? V.
Exa. dizia que ele estava muito bem. A bússola de V. Exa. não é a mesma bússola
minha, graças a Deus, nem a bússola do povo.

Questão de Ordem
O deputado Rogério Correia – Presidente, peço que a reunião seja encerrada de

plano, visto que não há quórum para a continuação dos trabalhos.
O presidente (deputado Hely Tarqüínio)  – Deputado Rogério Correia, tenho uma

resposta  pronta:  o  presidente  me  passou  a  direção  dos  trabalhos.  Conforme  a
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assessoria e todos os presentes, houve um acordo antecipado, para que falassem,
pelo art. 70, V. Exa. e o deputado Bonifácio Mourão. Houve um acordo, não posso
contrariar o presidente, foi definido.

O deputado Rogério Correia – Assim não tem condições. Ou V. Exa. interrompe
para  acordo...  Não pode ser  na  marra.  Eu  pedi  para interromper.  Não  fiz  acordo
algum.

O presidente – Não podemos deixar de cumprir. Foi feito. Se V. Exa. discordar, pode
procurar o presidente da Casa. Ele me encarregou, houve um acordo.

O deputado Rogério  Correia – Onde está o quórum, Sr.  Presidente? Existe um
regimento. Então quero que o Adalclever me diga que acordo foi esse. Eu não fiz.

Suspensão da Reunião
O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  10  minutos  para

entendimentos entre as lideranças. Estão suspensos os nossos trabalhos.
Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos. O presidente me passou que
houve um acordo entre Maioria e Minoria na Casa.

Questão de Ordem
O deputado Rogério Correia – Sr. Presidente... É apenas para retirar a solicitação

que havia feito de verificação de quórum, para que o deputado Mourão possa fazer
uso da palavra.

O presidente – Finalmente as luzes da razão prevaleceram. Agradeço ao deputado
Rogério Correia a compreensão. Começamos a caminhar para a maioridade deste
Plenário. Assim, poderemos caminhar para uma Minas Gerais melhor.

Vem  à  Mesa  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 Bonifácio Mourão. A presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 30 minutos. Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.

O  deputado  Bonifácio  Mourão*  –  Concedo  um  aparte  ao  deputado  Alencar  da
Silveira Jr.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) – Deputado Mourão, é só um aparte
antes de V. Exa. começar, para eu dar uma explicação para V. Exa. e para o deputado
Rogério Correia.
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Ontem  foi  realizada  reunião  da  Mesa  com  as  lideranças  desta  Casa.  Estavam
presentes  os  deputados  Durval  Ângelo,  Gustavo  Valadares,  Gustavo  Corrêa,
Agostinho Patrus Filho e toda a Mesa, com o deputado Hely Tarqüínio. Acertamos
que, para uma boa convivência neste Plenário, o que é dado para a oposição será
dado ao governo. A oposição falou, deputado Rogério Correia, porque, desde o início
deste ano, desde o início desta legislatura, o Partido dos Trabalhadores...

O presidente – Deputado, por consciência, peço compreensão a V. Exa. para o
deputado Mourão falar. Se começar a provocar, daqui a pouco a coisa piora.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)  – Não, deputado,  não vai  piorar
nada. A verdade não piora. Estou fazendo aparte ao deputado Mourão.

O presidente – V. Exa. compreendeu, a decisão foi boa.
O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) – Não é que resolveu, mas vamos

falar por que resolveu. O Partido dos Trabalhadores não deixava ninguém falar. O
Partido dos Trabalhadores chegava, fazia isso na tribuna, e depois pedia pela ordem.
Para evitar isso, fizemos esse acerto, com a colaboração de todos. Agora, faço aparte
a  V.  Exa.  em  seu  pronunciamento.  O  deputado  Rogério  Correia  não  viu  o  que
aconteceu em Belo Horizonte. Bem que ele falou que estava no Paraná. Ontem, a
periferia de Belo Horizonte não estava satisfeita.

O deputado Bonifácio Mourão* – Deputado Alencar,  aguarde só um minuto que
concederei outro aparte a V. Exa., mas começarei meu pronunciamento agora.

Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, senhoras e senhores deputados, faço, de
início, uma saudação ao presidente Adalclever Lopes e a V. Exa., 1º-vice-presidente e
presidente em exercício. Presidente, na verdade também sou regimentalista. Acho
que  V.  Exa.  tem procurado trabalhar  com o  regimento  desta  Casa  e,  a  partir  da
conduta do deputado Adalclever Lopes, sabemos que, se não houver um Regimento
Interno vigorando nesta Casa e obedecido por todos, não teremos, em hora alguma,
ordem nos trabalhos aqui no Plenário nem nas comissões da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais.

Enquanto havia discussão paralela, calei-me, mas num silêncio eloquente, batendo
palmas  para  o  nosso  regimento,  pedindo  à  Mesa  que  o  cumpra  cada  vez mais,
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concedendo direitos  iguais,  direitos  idênticos à situação e à oposição.  Se não for
dessa forma, nunca teremos serenidade na conduta dos trabalhos desta Casa.

Pedi a palavra pelo art. 70 porque o deputado Rogério Correia utilizou a tribuna,
durante 30 minutos aproximadamente, para atacar, de forma veemente, o senador
Aécio Neves, a oposição e o PSDB. Na verdade, ele fez um discurso provocativo.
Estávamos  serenamente  conduzindo  a  reunião;  havíamos  acabado  de  votar  o
reajuste dos vencimentos dos servidores da Assembleia, reajuste dos mais justos,
porque  os  servidores  desta  Casa  são,  em  regra,  altamente  qualificados,
trabalhadores honestos, prestativos e merecedores. Havíamos terminado a votação;
encerraríamos a reunião e iríamos trabalhar em nosso gabinete. Mas veio o deputado
Rogério Correia e, entre outras coisas, disse que o PSDB tem ódio do PT, o que não
é verdade. Isso não existe.

O que está acontecendo é que 90% da população brasileira  estão  rejeitando a
administração do governo federal conduzida pela Sra. Dilma Rousseff. É isso que
está acontecendo no Brasil. A questão é que o povo não está aceitando o sistema de
trabalho da presidente Dilma Rousseff, que, para ganhar a eleição, mentiu ao povo
brasileiro, prometeu uma série de coisas, e está fazendo, deputado Wander Borges,
exatamente o contrário. Mas o povo não aceitou, incluindo-se o seu eleitorado, pois
cerca de 30% das pessoas que votaram na presidente se viraram contra ela. E isso
porque  acreditaram  nas  suas  promessas,  que  eram  mentiras;  acreditaram  que  a
inflação cairia, mas não caiu – ao contrário, está aumentando cada vez mais. A dona
de casa, principalmente a que tem mais dificuldades financeiras, ia ao supermercado
e enchia  o  carrinho,  mas não mais  consegue fazê-lo,  devido  aos  altos  preços.  A
energia está cada vez mais cara, o que ninguém suporta. O combustível, da mesma
forma.

Ontem,  o  Sr.  Paulo  Roberto  Costa,  ao  prestar  declarações  na  Câmara  dos
Deputados, disse, com muita clareza, que o rombo, o furto de R$6.000.000.000,00 já
apurados  na  Petrobras  não  representa  nada  em  face  da  má gestão  do  governo
federal e da Petrobras; má gestão que travou completamente o reajuste da gasolina,
do  diesel  etc.  para  a  presidente  ganhar  a  reeleição.  E  isso  causou
R$60.000.000.000,00  de  prejuízo  à  Petrobras.  Ela,  que  era  uma  das  maiores
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empresas  do  mundo,  hoje  tem  o  valor  de  suas  ações  lá  no  fundo  do  poço,
exatamente devido à má gestão e ao furto que imperava dentro e fora da companhia,
num acordo claro entre alguns deputados, alguns diretores da Petrobras e alguns
empreiteiros brasileiros.

Portanto, não há ódio contra o PT. O povo brasileiro é que não aceita mais o PT no
governo federal; não aceita mais a forma como Dilma Rousseff está administrando
este país. Os movimentos sociais – disse o deputado que por aqui  passou – que
foram desfeitos, porém não o foram, deputado Alencar da Silveira Jr.

Os movimentos sociais estão presentes. Estavam presentes no panelaço de ontem
à  noite  durante  o  programa  do  PT,  quando  falava  o  Sr.  Lula,  ex-presidente  da
República,  que  deixou  tantos  problemas  pela  frente.  Presentes  estão  e  são
movimentos sociais autênticos. Não adianta o deputado Rogério Correia falar que é
movimento  de  burguesia  ou  de  elite.  A Rede  Globo  de  Televisão,  ao  noticiar  o
panelaço em Belo Horizonte, mostrou a imagem do Edifício JK. Todo mundo viu com
clareza a imagem do panelaço no Edifício JK na Praça Raul Soares, e ali não mora a
elite,  ali  não  mora  a  burguesia,  todos  sabem.  É  a  expressão  do  inconformismo
popular,  deputado  Duarte  Bechir.  Não  é  verdade,  então,  o  que  disse  o  líder  da
situação, deputado Rogério Correia. Os movimentos sociais não foram desfeitos.

Como sempre, o deputado volta sua bateria contra o grande senador Aécio Neves,
o grande ex-governador de Minas Gerais, que fez com que o Estado se tornasse um
lugar melhor para se viver, mais qualificado, atraindo cada vez mais indústrias. Ele diz
que o programa Caminhos de Minas não foi realizado. Foi realizado em boa parte. Ele
se esqueceu do Proacesso, por meio do qual 234 municípios mineiros foram ligados
ao asfalto, de um modo geral. O programa Caminhos de Minas não teve continuidade
porque o Banco do Brasil não liberou os empréstimos que aprovamos na Assembleia
Legislativa para os programas relacionados ao Caminhos de Minas, nas áreas de
segurança,  do  meio  ambiente,  da  educação,  da  saúde  e  assim  por  diante.  O
programa não teve continuidade porque o Banco do Brasil não liberou os recursos.
Não cumpriu o contrato assinado, cerca de R$1.200.000.000,00. O então governador
Alberto Pinto Coelho teve de entrar na Justiça e ganhou a liminar para a liberação do
dinheiro.  E  agora  o  Fernando  Pimental  da  Dilma  liberou  a  ação,  não  quer  mais



732
____________________________________________________________________________

disponibilizar o dinheiro determinado pela Justiça – R$1.200.000.000,00 – para dar
continuidade ao Caminhos de Minas. Só que esse programa está ligando inúmeros
municípios  brasileiros  que  precisam  de  asfalto,  que  dependem  dele  para  a  sua
locomoção e para o seu desenvolvimento. Mas o governador Fernando Pimentel da
Dilma entendeu que não, que tinha de liberar a ação, para que o Banco do Brasil
aplicasse esse dinheiro em outros estados, e não em Minas Gerais. Com certeza, foi
esse o pensamento dele. É o que está acontecendo no governo atual.

Ele fala que o PT diminuiu a inflação e aumentou o PIB. Isso não é verdade. A
inflação passou dos 8%, e o PIB está em menos 1%. Nós teríamos de responder a
essas  afirmações,  não  poderíamos  ficar  em  silêncio  perante  as  inverdades
pronunciadas aqui pelo deputado Rogério Correia.

Ele fala também que o PT está sendo atacado por suas qualidades. O que está
acontecendo? É aquela história do soldado marchando: 99% estão num passo, e o
outro 1% está num passo diferente, mas a mãe dele fala que ele é que está no passo
certo e os 99% estão errados. É o que ele está dizendo. Ora, 90% do povo brasileiro
está dizendo que esse governo não serve, que esse governo está errado, que esse
governo  é  mentiroso.  Como ele  pode  dizer  que  os  protestos  são  para  atacar  as
qualidades do governo? Não, são para atacar os defeitos, os erros, as mentiras, a
falta  de gestão,  a incompetência para administrar.  É contra isso que o povo está
protestando, são essas situações que o povo não aceita mais.

Ele vem falar ainda em golpe de direita. Isso é história para inglês ver. Desde a
queda do muro de Berlim não se fala mais em direita e esquerda. O povo reclama da
condução da economia, que está no fundo do poço. O povo reclama da questão da
ética, da honradez da administração, que não existe mais. O povo não tolera mais os
escândalos de rombos e furtos. Não existe essa história de direita e esquerda. Isso só
existe no linguajar de alguns radicais.

Não existe isso mais. Isso é coisa dos tempos de antanho. Nós ouvimos essas
coisas e ficamos a perguntar sobre a economia, sobre a inflação, sobre a energia,
sobre  as  promessas,  sobre  as  mentiras.  Contra  essas  histórias  é  que  se  fez  o
panelaço.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) – Deputado Bonifácio Mourão, ouvindo V.
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Exa., questionamos se convém aparteá-lo, porque V. Exa. tem um raciocínio muito
lúcido,  sem  mágoa,  colocando  as  verdades  ponto  a  ponto  e  trazendo  ao
conhecimento daqueles que ainda insistem em não reconhecer que o governo federal
tem, hoje, apenas 10% de aceitação. Apenas 10% dos brasileiros reconhecem que o
governo tem feito algo de bom para o desenvolvimento do País e para os brasileiros.

Deputado  Bonifácio  Mourão,  quando  estamos  metidos  numa  situação  em  que
somos condenados por algum erro, é melhor discutir os erros do que lançar palavras
contra  aqueles  que estão  descobrindo nossos erros.  É preferível  dar  respostas à
sociedade sobre aquilo que está sendo imputado ao grupo que hoje dirige o País.
Veja V. Exa., o Ministério Público já está iniciando os trabalhos no BNDES, tendo por
base a atuação do ex-presidente Lula, que teria levado recursos do BNDES para
financiar obras em outros países e ainda levado empreiteiras que foram favorecidas.
Essa é a questão que o Ministério Público Federal está investigando nesse momento.
Já foi sorteada a promotora federal que está fazendo os primeiros levantamentos, que
disse não haver necessidade, por enquanto, de bloqueio dos bens do ex-presidente.
Sabemos, e a imprensa nacional tem divulgado com muita ênfase, a riqueza que tem
hoje o filho do ex-presidente. Isso, inclusive, é matéria de uma das revistas de maior
circulação no País. Um sítio na Grande São Paulo teria sido comprado, por um valor
abaixo do valor de mercado, pelo sócio do filho do ex-presidente Lula. E há uma
verificação a ser feita,  de que a OAS teria feito  modificações nesse sítio,  criando
campo e piscina, a pedido do atual proprietário, o que seria pano de fundo. Isso está
na revista.

O deputado Bonifácio Mourão* – Presidente Léo Pinheiro.
O deputado Duarte Bechir (em aparte) – A Rosemary, que chefiava o escritório da

Presidência da República em São Paulo, quando foi pega pelas falcatruas de que
participou, ameaçou dizer tudo que sabia. E, segundo a mesma revista, Lula teria
ligado a um empresário, pedindo para acudir o marido da Rosemary, pedindo para
acalmá-lo  e  dar  a  ele  sustentação financeira.  Lula  teria  dito:  “Ele  é  um pequeno
construtor.  Faça dele um grande construtor,  para que não revele tudo que fez de
errado chefiando o escritório da Presidência da República em São Paulo”. Estamos
vendo o tamanho da insatisfação da sociedade brasileira contra este governo. Isso é
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fato. O Alencar da Silveira Jr., ontem, com uma panela na mão, dizia que era dia de
panelaço. Parece que o Alencar sabia e pediu que as pessoas o acompanhassem
nesse movimento. Belo Horizonte, ontem, registrou um dos maiores panelaços que já
se viu. Moro no Prado, e lá ouvimos, em todos os prédios, gritos e panelas batendo,
pedindo a saída da presidenta do comando do País. Isso é fato.

Para concluir, deputado Bonifácio Mourão, o preferível é discutir os erros, e não
atacar as outras pessoas, para se esconder atrás dos próprios erros. A alternativa de
atacar os adversários, quando estamos acuados, não é mais aceita no mundo de
hoje.

O senador Aécio Neves não está podendo andar. Tenho recebido algumas cenas
gravadas  do  seu  trabalho.  Onde  ele  chega,  no  aeroporto,  em  Brasília,  ele  não
consegue  andar,  todos  querem  tirar  uma  foto  ao  lado  do  senador,  querem
cumprimentá-lo. Hoje, sem dúvida alguma, ele é a maior e mais expressiva liderança
do País. E vão ter que aceitar isso, porque o senador Aécio, ao longo de sua carreira,
construiu a sua forma de agir.  E nós, como seus companheiros de luta,  estamos
prontos para atuar na sua defesa e na sua honra, pois sabemos o grande valor que
tem para Minas e para o Brasil.

Parabéns a V. Exa. por pontuar tão precisamente as falas na manhã de hoje, na
nossa Assembleia. Parabéns, deputado Bonifácio Mourão. Obrigado pelo aparte.

O deputado Bonifácio Mourão* – Muito obrigado, amigo e deputado Duarte Bechir.
Indagamos ao deputado Alencar da Silveira Jr. se deseja um aparte, ao qual ele deu
início.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) – É lógico, deputado. V. Exa. disse o
seguinte:  “O Regimento Interno é para ser cumprido,  o deputado Rogério Correia
tinha  que  deixar”.  Temos  que  explicar  isso.  Se  o  Regimento  Interno  tivesse sido
cumprido  nesta sessão...  O Rogério pediu o encerramento,  e o regimento estaria
sendo cumprido se a sessão fosse encerrada. Mas mais importante que cumprir o
Regimento Interno nesta Casa é cumprir  os acordos. Ninguém é obrigado a fazer
acordo  nenhum,  mas  todos  são  obrigados  a  cumpri-lo.  Ninguém  é  obrigado  a
prometer, mas todos são obrigados a cumprir.

Deputado, ontem fizemos um acordo e acertamos que, para parar esta Casa, da
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maneira que está vindo, chata... Tenho 21 anos nesta Casa, V. Exa. também tem o
mesmo tempo. Saiu, virou prefeito e voltou para cá. Nesses 21 anos em que estou
aqui, descobri que toda oposição falou na hora em que quis. E vamos nos lembrar:
neste  ano,  não tivemos  condição de externar  a nossa posição.  A oposição desta
Casa,  os  deputados  que  fazem  oposição  ao  governo  do  Fernando  Pimentel  não
tiveram condição de falar. E por quê? Acontecia o que aconteceu hoje, deputado. O
deputado Rogério  Correia  fala  de  um  Brasil  diferente,  um  Brasil  em  que  não há
brasileiro que esteja insatisfeito, em que todos estão satisfeitos com o governo do PT.
Há um deputado do PT aqui, cujo nome não vou citar, que falou comigo: “Você está
falando do PT, vou lhe dar uma estrelinha”. Sabem por que ele quer me dar uma
estrelinha para colocar na lapela? Porque está doido para ficar livre dela. Comecem a
observar, deputado Bonifácio Mourão e demais deputados desta Casa: os deputados
do Partido dos Trabalhadores, antigamente, chegavam aqui com uma estrela deste
tamanho: “A estrela brilha”. Vejam se agora há algum deputado do PT com a estrela
no peito. Eles têm vergonha do partido deles porque hoje o PT é um partido do qual
ninguém quer saber. Vejam se o Fernando Pimentel, hoje, fala que é do Partido dos
Trabalhadores. Ele não fala isso.

Na campanha eleitoral, e aí posso falar com tranquilidade, tive quase 30 mil votos
em cidades em que sou votado e  onde eles  passaram a  lábia nos  meus líderes
políticos, dizendo: “Podemos fazer muito mais do que eles”. E, por rixa com o grupo
político  local,  eles  apoiaram  o  Fernando  Pimentel.  Nessas  cidades  em  que  sou
majoritário, como por exemplo na cidade de Gouveia, tive 3 mil votos.

O deputado Agostinho Patrus teve 900 votos com o pessoal do PSDB. Eu estava
fazendo a minha campanha. Ali o líder político, que é o Toninho, achou melhor não
concordar com a política local e naquela hora fez uma oposição ao governo. Tanto ali
quanto em outras cidades. No Serro, onde V. Exa. teve a belíssima votação de 600
votos, o deputado Alencar da Silveira Jr. teve 4.500 votos. O prefeito Nondas, por
uma política local da Coeli,  você sabe perfeitamente disso, que era assessora do
governador  Antonio  Anastasia,  deu  os  votos  para  o  PSDB.  Tomou  um  banho  lá
também.

O deputado Bonifácio Mourão* – Favor resumir o aparte, deputado. O Serro é uma
grande cidade, mas não é o assunto do momento.
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O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) – É uma cidade belíssima que tem
um povo hospitaleiro, que sabe votar e escolher seus representantes. Vou aproveitar
para lembrar que o governador tem que ajudar muito o Nondas. V. Exa. sabe disso, e
vamos cobrar juntos. O Pimentel tem que ajudar muito o Nondas, porque ele foi um
ferrenho escudeiro da sua campanha.

Então, todo mundo que era PT naquela hora está com vergonha. Nesta Casa os
acordos têm que ser  cumpridos,  e ontem foi  feito  um acordo.  A oposição fala,  a
situação vai  falar;  a  situação fala,  a oposição vai  falar.  E  ele  já  estava querendo
quebrar isso aqui no primeiro dia. O deputado Durval Ângelo participou, juntamente
com o deputado Agostinho Patrus. Temos que explicar isso para o deputado Rogério
Correia, porque ele não estava aqui ontem. Até hoje, Mourão, não tivemos condição.
O Rogério  chegava,  falava,  falava,  falava,  falava  do  queridinho do  Aécio,  porque
nunca vi uma paixão tão grande. O Rogério Correia tem uma paixão e um amor tão
grande pelo Aécio que deve chegar a sonhar. Quando ele ouve a panela batendo,
quando ele ouve Minas Gerais inteira, quando ele vê as pesquisas de Belo Horizonte
e região metropolitana com 92% de reprovação da Dilma, o Rogério não pensa em
Dilma, não pensa em PT, só pensa em Aécio, por causa desse amor que tem pelo
Aécio. O queridinho do Rogério Correia chama-se Aécio Neves. Tudo que ele fala é
jogado para cima do Aécio Neves. Ele usou a tribuna durante 20 minutos. Falou de
um Brasil que eu não estou entendendo. O que ele falou sobre as professoras, eu
espero que o governador Fernando Pimentel cumpra. O que ele falou da segurança
pública... Falou que este ano seria feito um concurso para colocar 1.900 homens na
Polícia Militar. Faço votos de que o Pimentel faça um belo governo, porque Minas
Gerais  merece.  E  nós  vamos  ficar  fazendo  o  nosso  papel  de  fiscalizadores.  O
deputado foi eleito para fiscalizar e legislar. Sei que há vários segmentos e deputados
que não querem fazer lei nenhuma. Dizem que não fazem projeto, que não fazem
nada  aqui  dentro,  mas,  em  compensação,  levam  uma emendazinha  para  o  seu
município. Não adianta viver apenas de emenda.

O deputado Bonifácio Mourão* – Solicito a V. Exa. que encerre seu aparte, porque
só nos faltam 3 minutos.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) – Agora eu gostaria de lembrar a V.
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Exa.  que,  quando  lhe  foi  concedido  o  tempo,  naquela  confusão  do  início,  o
cronômetro  estava  marcando  25  minutos.  Pedi  ao  presidente  para  zerar  o
cronômetro, mas ele não zerou. Então é direito de V. Exa. pedir 5 minutos a mais por
causa disso.

O  presidente  –  Quero  interferir,  pois  concedemos  meia  hora  ao  orador,  como
concedemos ao anterior.  Agora peço ao deputado Mourão que module os apartes
porque, senão, não vai ter tempo de falar.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) – Eu gostaria de explicar que V. Exa.
passou a palavra para ele com 25 minutos. Já haviam corrido 5 minutos. Daqui a
pouco não vamos poder falar nada. Oposição não pode falar nada. Começa a briga
toda,  mandam tirar  a TV Assembleia do ar.  Param, tiram a TV do ar porque não
podem mostrar a chacota e a briga que os deputados da situação estão fazendo.

Estamos aqui para trabalhar e mostrar tudo. Isso aqui é um Parlamento para parlar.
Temos é que falar, presidente. Deixa o povo falar, porque represento 80 mil votos.

O presidente  –  V.  Exa.  está  caracterizando a inquietude.  Retorno a  palavra  ao
orador.

O  deputado  Bonifácio  Mourão*  –  Obrigado,  deputado.  Com  muito  prazer,  vou
conceder aparte ao nosso líder deputado Gustavo Corrêa.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  –  Serei  extremante  breve,  deputado
Bonifácio Mourão, até porque o tempo de V. Exa. se aproxima do fim e o deputado
Alencar da Silveira Jr. já fez uma explanação dos fatos. Na reunião de ontem, feita
com os  líderes desta  Casa,  com o  presidente  e  com o  deputado Hely Tarqüínio,
dissemos que é fundamental que determinados deputados que durante anos foram
oposição e hoje são situação saibam reconhecer as críticas e os erros que o governo
que defendem tem cometido em relação aos mineiros e aos brasileiros.

O deputado Alencar  da  Silveira  Jr.  falou  muito  bem. Não consigo  entender  que
Brasil ou Minas Gerais é essa que determinados parlamentares vêm mostrando aqui.
Por 12 anos disseram que o senador Aécio Neves vivia no país das maravilhas, mas
parece ser  o mesmo em que a  presidente Dilma tem vivido,  assim  como o atual
governador.  Mais  cedo, na minha declaração de voto e ao projeto aprovado hoje,
falava dos erros e dos equívocos que o governo federal vem cometendo. Agora quero
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apenas falar sobre mais três erros, que os jornais nacionais noticiaram bastante, em
relação à política econômica da presidente Dilma. Em primeiro lugar, ela acabou com
o Fies dos brasileiros. Coitados dos brasileiros que agora não terão como estudar.
Aliás, essa era a grande bandeira do PT.

O deputado Bonifácio Mourão* – Pátria educadora.
O deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* – Exatamente. Em segundo lugar, nunca

fecharam tantas concessionárias de automóveis no País como agora, ao longo dos
últimos anos. Foram mais de 250 concessionárias fechadas. Infelizmente para mim, a
grande surpresa, ao longo dos últimos 25 anos, foi ter sido este março o mês em que
os brasileiros menos consumiram nos supermercados do nosso País. Isso é sinal de
que  o  dinheiro  acabou,  porque  a  presidente  Dilma  não  sabe  governar  para  os
brasileiros.

O deputado Bonifácio Mourão* – Agradeço ao deputado e ao nosso líder Gustavo
Corrêa. Vou terminar minhas palavas obedecendo ao Regimento Interno. Anotei ainda
algumas críticas feitas pelo deputado Rogério Correia, que disse que nós, do PSDB,
e os deputados de oposição, de modo geral, estamos querendo imitar os deputados
federais Bolsonaro, Ronaldo Caiado e assim por diante. Não queremos imitá-los, mas
os respeitamos, embora saibamos que são radicais. Contudo, também não podemos
imitar, em momento algum, o José Genoino, o José Dirceu e o João Vaccari. Eu, por
exemplo,  não tenho lembrança e nunca ouvi  dizer  que o Bolsonaro e  o  Ronaldo
Caiado  praticaram  atos,  foram  processados  e  presos  como esses  deputados.  É
completamente diferente.

Em relação ao que ele fala da dívida pública, queremos uma oportunidade para
fazer um pronunciamento a esse respeito, presidente. Na verdade, a dívida pública
veio da década de 60. Não foi Aécio Neves que criou a dívida pública. A correção pelo
IGP-DI, em vez de IPC, é que arrasou com todos os estados e municípios brasileiros
que têm dívida. É por isso que o próprio Haddad, de São Paulo, que é do PT, e o
governador  do  Rio  de  Janeiro,  do  PMDB,  entraram  na  Justiça  contra  o  governo
federal. Assim sendo, o que existe é apenas a velha marcação do deputado com o
grande senador Aécio Neves, com certeza.

Sobre o choque de gestão, temos aqui todo um caderno de respostas e de resumo
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das grandes realizações de Aécio Neves, Anastasia e Alberto Pinto Coelho e das
quais o povo mineiro é, sem dúvida, testemunha.

Termino minhas palavras, presidente, aplaudindo a conduta de V. Exa. e do nosso
presidente,  deputado  Adalclever  Lopes,  que  tem  sido  um  guardião  do  nosso
Regimento Interno, assim como V. Exa. É dessa forma que vamos conduzir esta Casa
com dignidade, democracia e ordem. Os debates são legítimos. Esta Casa é fórum,
local de trabalho, de votação, de fiscalização e também de debates. Aliás, para ser
um fórum de debate, no nível e da tradição desta Assembleia, é preciso ter ordem e
lei, e a nossa lei é o Regimento Interno. Faça imperá-lo como sempre, presidente.
Muito obrigado.

Encerramento
O  presidente  –  Cumprido  o  objetivo  da  convocação,  a  presidência  encerra  a

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

* – Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10/2015, EM

17/3/2015
Às  15h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei

Miranda, Durval Ângelo, Thiago Cota, Tito Torres e Sargento Rodrigues (substituindo
o  deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da  Liderança  do  BVC),  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado
Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por
se tratar da primeira reunião desta comissão. A presidência informa que a reunião se
destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registram-se as candidaturas dos
deputados Vanderlei Miranda, para presidente, e Thiago Cota, para vice-presidente.
Após  votação  nominal,  foram  eleitos,  por  unanimidade,  para  presidente  e  vice-
presidente,  respectivamente,  os  deputados  Vanderlei  Miranda  e  Thiago  Cota.  Na
condição de presidente ad hoc, o deputado Vanderlei Miranda empossa, no cargo de
vice-presidente, o deputado Thiago Cota, a quem passa a direção dos trabalhos. A
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presidência declara empossado como presidente o deputado Vanderlei Miranda, que
recebe novamente a presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2015.
Vanderlei Miranda, presidente – Thiago Cota – Cabo Júlio.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 26/3/2015
Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e os

deputados Doutor Jean Freire e Fábio Cherem, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, a presidente, deputada Marília Campos, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Fábio Cherem,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir  e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento de correspondência publicada no Diário
do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Maria
Thereza Rodrigues da Cunha, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde
(13/3/2015); e dos Srs. Renan Calheiros, presidente do Senado Federal (19/3/2015);
Antônio Simões Silva, coordenador-geral de expansão e gestão das Ifes do Ministério
da Educação (19/3/2015); Bernardo Santana de Vasconcellos, secretário de estado
de  Defesa  Social  (12/3/2015);  e  João  Cruz  Reis  Filho,  secretário  de  estado  de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (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 808/2015, das deputadas Rosângela Reis, Marília Campos e Ione Pinheiro, em
que solicitam seja realizada reunião  conjunta  com a  Comissão Extraordinária das
Mulheres  para  debater,  em  audiência  pública,  com  representações  partidárias
instituídas no Estado e do Tribunal Regional Eleitoral, a participação das mulheres na
política;

nº 809/2015, das deputadas Rosângela Reis, Ione Pinheiro e Marília Campos, em
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que  solicitam  seja  realizada  visita  conjunta  com  a  Comissão  Extraordinária  das
Mulheres ao Tribunal Regional Eleitoral, para debater sobre a possível contribuição
da justiça eleitoral para ampliar a participação das mulheres na política;

nº 810/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  a  exclusão  dos  despachantes  mineiros  das  atividades
relacionadas ao Sistema de Racionalização e Prévio Registro de Veículos – SRPR –
no âmbito do Detran-MG, por solicitação da Federação Nacional dos Despachantes
Públicos – Fenadesp-MG.

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

Sala das Comissões, 23 de abril de 2015.
Marília Campos, presidente – Fábio Cherem – João Leite.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2015
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados Bosco e Wander  Borges,  membros da  supracitada comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em
virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Wander  Borges,  dispensa  a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
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 920/2015, da deputada Cristina Corrêa, em que solicita seja ouvido nesta reunião
o Sr. André de Freitas Milagres, do Grupo de Choro Palácio das Artes.

nº  921/2015,  dos  deputados  Bosco  e  Wander  Borges  e  da  deputada  Cristina
Corrêa,  em que solicitam seja realizada visita  à Fundação Clóvis  Salgado com a
finalidade de conhecer os projetos e programas a serem desenvolvidos em 2015.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. André
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de Freitas Milagres, do Grupo de Choro Palácio das Artes, convidado a tomar assento
à mesa.  A presidência  concede  a  palavra  à  deputada  Cristina  Corrêa,  autora  do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após,  passa  a  palavra  ao  convidado,  para  que  faça  sua  exposição.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A
presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

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.
Bosco, presidente – Cristina Corrêa – Wander Borges – Ione Pinheiro.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/4/2015

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Jorge,
Leandro Genaro e Léo Portela, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o  presidente, deputado Antônio Jorge,  declara aberta a reunião e,  em
virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Leandro  Genaro,  dispensa  a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir  e  votar  proposições da comissão.  O presidente  acusa o  recebimento  dos
Projetos de Lei nºs 271 e 272/2015, ambos em turno único, dos quais avocou a si a
relatoria.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é
aprovado Requerimento nº 939/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja
realizada reunião conjunta das Comissões de Prevenção e Combate ao Uso de Crack
e outras Drogas e Extraordinária das Mulheres para debater, em audiência pública, a
recomendação do Ministério Público sobre a adoção de filhos de mulheres usuárias
de crack e outras drogas. O deputado Antônio Jorge passa a direção dos trabalhos
para o deputado Léo Portela, para apreciar proposições de sua autoria. Submetidos a
votação, são aprovados os requerimentos:
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nº  940/2015,  do  deputado  Antônio  Jorge,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  que  proceda  ao
pagamento das parcelas em atraso às comunidades terapêuticas credenciadas ao
Programa Aliança Pela Vida, bem como informações sobre a continuação ou não do
referido programa;

nº  941/2015,  do  deputado  Antônio  Jorge,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Subsecretaria de Políticas sobre Drogas pedido de providências com vistas a retomar
as 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, que dispõe sobre o registro, a certificação e o credenciamento de
entidades  que  atuem  na  prevenção,  no  tratamento,  na  reinserção  social  e
ocupacional ou na redução de danos sociais, no campo do uso e do abuso de álcool
e outras drogas.

Ato contínuo,  faz-se presente na reunião a deputada Ione Pinheiro. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2015.
Antônio  Jorge,  presidente  –  Missionário  Marcio  Santiago –  Ione Pinheiro  – Léo

Portela.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 8/4/2015

Às  15h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fabiano
Tolentino,  Emidinho  Madeira  e  Nozinho,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado  Braulio  Braz.  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
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reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência  informa que  a  reunião  se destina  a  discutir  a
situação da equinocultura no Estado. A seguir, acusa o recebimento do Projeto de Lei
nº 273/2015, em turno único, do qual designou como relator o deputado Nozinho. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Valéria
Maria  de  Andrade  Almeida,  fiscal  agropecuária,  e  o  Sr.  Thales  Almeida  Pereira
Fernandes,  diretor  técnico,  ambos  representando  o  Sr.  Márcio  da  Silva  Botelho,
diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA; e os Srs. João Cruz Reis
Filho, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Wallisson Lara
Fonseca, analista de negócios, representando o Sr. Roberto Simões, presidente da
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais – Faemg; Tiago de Resende
Garcia,  diretor  executivo,  representando  o  Sr.  Magdi  Abdel  Raeuf  Gabr  Shaat,
presidente  da  Associação  Brasileira  dos  Criadores  de  Cavalho  Mangalarga
Marchador; José Carlos Magalhães, superintendente, representando o Sr.  Walfram
Feitosa Guerra, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Pampa;
Alessandro Moreira Procópio, médico-veterinário, representando o Sr. Luiz Roberto
Horst,  presidente  da  Associação  Brasileira  dos  Criadores  de  Cavalo  Campolina;
Renato Ourives Neves, presidente da Comissão Técnica Equinos da Secretaria de
Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  Mendelssohn  de  Vasconcelos,
gerente do Parque da Gameleira, 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 palavras aos demais membros da
comissão, coautores do requerimento, para suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  901/2015,  do
deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado pedido de providências
ao governador do Estado e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para que
criem a Política Estadual de Incentivo e Fomento à Avicultura de Minas, com incentivo
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fiscal,  oferta  fiscal  e  assistência  técnica.  São  recebidos  pela  presidência,  para
posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  1.004/2015,  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública no Parque da Gameleira para debater as condições oferecidas pelo
Parque e pelo Estado para a realização de exposições das diversas associações de
criadores;

nº 1.005/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado à
Fundação TV Minas Cultural e Educativa – Redeminas – pedido de providências para
que  disponibilize  tempo de programação a fim  de promover  informações  sobre  a
equideocultura no Estado;

nº 1.006/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de providências para
alterar a regulamentação sanitária no que se refere a equídeos, de maneira que seja
permitida a utilização de apenas uma resenha para controle e fiscalização do mormo
e da anemia infecciosa equina;

nº 1.007/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado
ao secretário de Estado de Fazenda, com cópia para todos os secretários de Estado
de Fazenda  do  País,  pedido  de  providências  para  que reitere  junto  ao Confaz a
revogação do convênio ICMS 136/1993, a fim de que permita aos estados elaborarem
suas  próprias  regulamentações  da  matéria  e  a  simplificação,  simultaneamente  à
redução de custos e fomento do segmento produtivo da equideocultura.

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

Sala das Comissões, 15 de abril de 2015.
Fabiano Tolentino, presidente – Nozinho – Inácio Franco – Rogério Correia.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 14/4/2015
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados  Agostinho  Patrus  Filho,  Cabo  Júlio  e  Rogério  Correia  (substituindo  o
deputado  João  Magalhães,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da
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supracitada  comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Sargento  Rodrigues.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Agostinho Patrus Filho, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada Cristina
Corrêa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a debater, em audiência pública, a situação e as perspectivas do Instituto
de  Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  discutir  e  votar
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para  ouvir  as  Sras.  Suzana  Maria  Moreira  Rates,  diretora  de  Saúde  do  Ipsemg,
representando  Hugo  Vocurca  Teixeira,  presidente  do  Instituto  de  Previdência  dos
Servidores do  Estado de Minas Gerais – Ipsemg; Elaine Cristina Ribeiro,  diretora
estadual  do  Sind-UTE,  representando  Beatriz  da  Silva  Cerqueira,  presidenta  da
Central  Única  dos  Trabalhadores  de  MG  –  CUT-MG  e  coordenadora-geral  do
Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-Ute/MG;
Maria  Abadia  de  Souza,  presidente  do  Sindicato  dos  Servidores  do  Instituto  de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Sisipsemg; Andrea Myrrha
Guimarães, secretária nacional das Mulheres da Central dos Sindicatos Brasileiros; e
Antonieta de Cássia Dorledo de Faria, membro do Conselho Deliberativo do Ipsemg;
e  os  Srs.  Denilson Aparecido  Martins,  presidente  do  Sindicato  dos Servidores  da
Polícia Civil – Sind-Pol; Geraldo Antônio Henrique da Conceição, diretor-coordenador
político  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público  do  Estado  de  Minas
Gerais – Sindpúblicos; e João Diniz Pinto Júnior, ex-presidente do Ipsemg, que são
convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença dos deputados Durval
Ângelo,  Carlos  Pimenta,  Doutor  Jean Freire e Professor  Neivaldo,  Fábio Cherem,
Gustavo Corrêa e Felipe Attiê. A presidência concede a palavra ao deputado Rogério
Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas
notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de  proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:
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nº 1.105/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizado debate
público da comissão para discutir a situação e as perspectivas do Ipsemg, com a
presença de seu Presidente e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

nº 1.106/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para revogar o Decreto n° 46.649, de
20/11/2014, no que tange a retirada de autonomia financeira do Ipsemg;

nº 1.107/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas
ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao presidente do Ipsemg as
notas taquigráficas da 7ª Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública,
que teve por finalidade debater a situação e as perspectivas do Ipsemg;

nº 1.132/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhadas ao
governador de Estado as notas taquigráficas da 7ª Reunião Ordinária da Comissão
de  Administração  Pública,  que  teve  por  finalidade  debater  a  situação  e  as
perspectivas do Ipsemg.

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

Sala das Comissões, 23 de abril de 2015.
João Magalhães, presidente – João Alberto – Rogério Correia – Roberto Andrade.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,

EM 14/4/2015
Às 17h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Cristiano Silveira e Arnaldo Silva (substituindo o deputado Ivair Nogueira, por
indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental,  o  presidente,  deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  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 votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência publicada na data mencionada entre parênteses: ofício do
deputado  Adalclever  Lopes  em  que  informa que  o  deputado  Carlos  Henrique  se
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afastou do exercício do mandato parlamentar a partir de 7/4/2015 para assumir cargo
de secretário de Estado de Esportes e Juventude (10/4/2015). 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 1.108/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita da
comissão à Secretaria de Estado de Educação para participar da primeira reunião da
Comissão Permanente de Educação do Campo em Minas Gerais e conhecer suas
propostas para o Estado;

nº 1.109/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizado debate
público da comissão para discutir o Plano Estadual de Educação, em consonância
com o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25/6/2014.

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

Sala das Comissões, 23 de abril de 2015.
Paulo Lamac, presidente – Cristina Corrêa – Ivair Nogueira – Professor Neivaldo.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 15/4/2015

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,
Carlos Pimenta e Paulo Lamac, membros da supracitada comissão. Está presente,
também, o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o presidente,
deputado Cristiano Silveira, 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  as
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 1.110/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião desta
comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  a  possível  violação  de  direitos
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humanos e o assédio moral sofrido pelo Sr. Alessandro Augusto da Silva, conforme
denúncia recebida em 25/3/2015;

nº 1.111/2015, do deputado Doutor Jean Freire, em que solicita seja realizada visita
e  reunião  para  debater,  em  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de
Participação  Popular,  as  supostas  irregularidades  na  distribuição  de  casas  do
Programa Minha Casa, Minha Vida constatadas pela Câmara Municipal de Almenara
através de sua Comissão Temporária de Estudos das Denúncias do Programa Minha
Casa, Minha Vida, as quais violam direitos humanos na área da habitação;

nº 1.112/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, a alienação parental e
buscar formas de aumentar a conscientização de cidadãos acerca desse tema;

nº 1.113/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada visita e
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  em  Teófilo  Otôni,  as  possíveis
irregularidades ocorridas no presídio desse município;

nº 1.114/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a eleição unificada de conselheiros tutelares do
Estado de Minas Gerais;

nº  1.115/2015,  do  deputado  Carlos  Pimenta,  em  que  solicita  sejam  realizadas
reuniões para debater,  em audiências públicas a se realizarem em cada uma das
Regiões  Integradas  de  Segurança  Pública,  a  situação  de  pessoas  recolhidas  em
unidades prisionais e de atendimento socioeducativo de menores em conflito, bem
como as condições materiais e de trabalho dos agentes de segurança penitenciária e
de agentes socioeducativos nelas lotados;

nº 1.116/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita sejam realizadas visitas
a  cada  uma das  Regiões  Integradas  de  Segurança Pública,  com  a  finalidade de
avaliar  a  situação  de  pessoas  recolhidas  em  unidades  prisionais,  bem  como  as
condições  de  trabalho  dos  agentes  de  segurança  penitenciária  e  socioeducativos
nelas lotados;

nº  1.118/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  pesar  à  família  do  Sr.  Celso  Magalhães  Pinto,  presidente  do
Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, por seu falecimento;
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nº 1.124/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Presidência do Tribunal de Justiça, à Defensoria Pública Geral do Estado e ao Centro
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos
pedido  de  providências  acompanhado  do  trecho  das  notas  taquigráficas  da  4º
Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 8/4/2015, em que
consta manifestação de Marcos Antônio Teixeira;

nº 1.128/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao
Conselho Nacional de Justiça, à Presidência e à Corregedoria do Tribunal de Justiça
do Estado e à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado pedido de providências sobre
denúncias envolvendo a forma de adoção de menores e destituição de guarda na
Comarca de Barbacena.

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, 22 de abril de 2015.
Cristiano Silveira, presidente – Durval Ângelo – Carlos Pimenta – Paulo Lamac.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

16/4/2015
Às  10h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  Carlos  Pimenta  (substituindo o  deputado  João Leite,  por  indicação da
liderança do Bloco Verdade e Coerência) e Elismar Prado (substituindo o deputado
João Magalhães, por indicação da liderança do Bloco Minas Melhor), membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Sargento
Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da
comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.155/2015,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  governo  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa Social
pedido de providências para a instalação de um centro de internação de menores
infratores no município de Muriaé;

nº 1.156/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhada
manifestação de aplauso aos policiais  militares  lotados na 1ª  Cia.  Rotam, 3ª  Cia.
Rotam e na Cia. PM Ind P Cães, pela prisão de Renato de Jesus Silva e apreensão
de armas de fogo durante  operação realizada no dia  14/4/2015,  no  Município  de
Contagem;

nº  1.157/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião desta Comissão para proceder à entrega das manifestações de aplauso aos
policiais militares lotados na 1ª Cia. Rotam, 3ª Cia. Rotam e na Cia. PM Ind P Cães,
pela  prisão  de  Renato  de  Jesus  Silva  e  apreensão  de  armas  de  fogo  durante
operação realizada no dia 14/4/2015, no Município de Contagem;

nº  1.158/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião da comissão, em caráter de urgência, para debater, em audiência pública,
medidas  que  possam  eliminar  os  riscos  e  garantir  a  segurança  dos  pedestres,
transeuntes,  motoristas  e  passageiros  que  transitam  diariamente  pela  Rodovia
Fernão Dias – BR-381, tendo em vista as recorrentes interdições provocadas pela
circulação de veículos longos com excesso de carga;

nº  1.159/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas manifestações de aplauso aos policiais militares lotados na Cia. PM
Ind P Cães pela participação em operação realizada no dia 14/4/2015, no Município
de Sabará, quando foi localizada a quantia de R$ 476.640,00 dentro do para-choque
de um veículo apreendido;

nº  1.160/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião  da  comissão  para  discutir,  em  audiência  pública,  os  atos  de  abuso  de
autoridade,  perseguição e  assédio  moral  perpetrados pelo  2º  Ten.  Elmo Engrácio
Silva contra a Sd PM Ana Luiza Dias Silva, lotada na 3ª Cia. Mesp/3º RPM;

nº  1.161/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião  da  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  o  descumprimento  de
ordem  judicial  por  parte  do  Ten.-Cel  PM  Wesley  Barbosa,  comandante  do  52º
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Batalhão  de  Polícia  Militar,  situado  em  Ouro  Preto,  uma  vez  que  foi  deferida
judicialmente a transferência da Sd PM Danielle de Carvalho Campos Ferreira para
Belo Horizonte e o referido comandante não obedeceu à decisão judicial;

nº  1.163/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião da comissão para debater, em audiência pública, as condições de segurança
no  hipercentro  de  Belo  Horizonte,  considerando-se  o  aumento  de  crimes  e
contravenções  penais,  principalmente furtos  e roubos,  tráfico de  drogas,  jogos  de
azar,  além  da  situação  de  exploração  sexual  na  região,  conforme  denúncias  de
moradores e comerciantes, que também reclamam de insuficiência do policiamento
militar, ausência de ações da Guarda Municipal e pouca atuação da Polícia Civil na
solução desses crimes.

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
nº  1.164/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

reunião conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos Municipais e
Regionalização para debater, em audiência pública, a alteração da legislação sobre
porte  de  armas,  considerando  a  tramitação  de  projeto  com  essa  finalidade  no
Congresso Nacional.

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – João Magalhães.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 17/4/2015

Às 14h15min, comparecem no Centro de Convenções do Município de Mariana, os
deputados Bosco, Thiago Cota e Wander Borges, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Bosco, declara aberta a reunião
e nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  solicita  aos  senhores  deputados  que  a
subscrevam. A presidência informa que a reunião se destina a debater as políticas
públicas voltadas para  a área de cultura na região  dos Inconfidentes e a votar  e
discutir proposições da comissão.
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A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.
Sandra  Fosque  Sanches,  diretora  de  Promoção  e  Extensão  Cultural  da  Faop,
representando o secretário de Estado de Cultura e a presidente da Fundação de Arte
de Ouro Preto – Faop; e os Srs. Celso Cota Neto, prefeito municipal  de Mariana;
Duarte  Eustáquio  Gonçalves  Junior,  vice-prefeito  municipal  de  Mariana;  Juliano
Gonçalves, vice-presidente da Câmara Municipal de Mariana, representando Antônio
Marcos  Ramos  de  Freitas,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Mariana;  Thiago
Cássio Pedrosa Mapa, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto; José Luíz
Papa, secretário municipal interino de Cultura e Turismo de Mariana; Israel Quirino,
assessor-técnico  da  Prefeitura  Municipal  de  Mariana;  Aroldo  Fernandes  Gomes,
prefeito  municipal  de  Diogo  Vasconcelos;  vereador  Cristiano Silva  Vilas  Boas,  da
Câmara Municipal de Mariana; vereador Chiquinho de Assis, da Câmara Municipal de
Ouro Preto, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a
palavra ao deputado Thiago Cota, 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.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.175/2015,  do  deputado  Bosco,  do  deputado  Thiago  Cota  e  do  deputado
Wander Borges,  em que solicitam seja realizada reunião da Comissão de Cultura
para  debater,  com  convidados  que  menciona,  o  encerramento  de  atividades  de
educação patrimonial do Projeto Trem da Vale em Ouro Preto e Mariana, bem como
da biblioteca, do parque infantil e do vagão temático entre outros;

nº  1.176/2015,  do  deputado  Bosco,  do  deputado  Thiago  Cota  e  do  deputado
Wander  Borges,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de
Cultura pedido de providências para a realização de estudos com vistas à ampliação
do teto de renúncia fiscal do ICMS da Lei Estadual de Incentivo à Cultura;

nº  1.177/2015,  do  deputado  Bosco,  do  deputado  Thiago  Cota  e  do  deputado
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Wander  Borges,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  da
Fazenda pedido de providências para realização de estudos com vistas à ampliação
do teto da renúncia fiscal do ICMS da Lei Estadual de Incentivo à Cultura proposição;

nº 1.178/2015, do deputado Wander Borges, do deputado Bosco e do deputado
Thiago Cota, em que solicitam seja encaminhado ao governo do Estado pedido de
providências  para  a  suplementação  de  recursos  orçamentários  para  o  Fundo
Estadual de Cultura.

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, 22 de abril de 2015.
Bosco, presidente – Cristina Corrêa – Wander Borges – Thiago Cota.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 22/4/2015
Às 10h4min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  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  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  8/2014  é  retirado  de  pauta  por
determinação do presidente da comissão, por não cumprir pressupostos regimentais.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições  da  comissão.  É recebido pela  presidência,  para posterior
apreciação, o seguinte requerimento:

nº 1.179/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Fazenda e ao procurador-geral do Estado de Minas Gerais
pedido de informações  sobre  as  medidas  adotadas  em defesa do Estado  para  a
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diminuição  da  transferência  de  recursos  para  a  União,  em  decorrência  da  Lei
Complementar nº 148, de 2014, e sobre os motivos pelos quais o Estado não ajuizou
nenhuma  ação  neste  sentido.  Solicita  ainda,  seja  encaminhada  cópia  deste
requerimento ao procurador-geral de Justiça.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária na mesma data, às
16h15min, para apreciação do Projeto de Lei nº 8/2015, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Tiago  Ulisses,  presidente  –  Vanderlei  Miranda  –  Tito  Torres  –  Elismar  Prado  –

Agostinho Patrus Filho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 269/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Amparo ao Menor – Apam –,
com sede no Município de Pitangui.

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 269/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação de

Proteção e Amparo ao Menor – Apam –, com sede no Município de Pitangui, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo prestar apoio, orientação e abrigo à criança e ao adolescente de ambos os
sexos que se encontram em situação de risco, no sistema de internato.

Com esse propósito, a instituição pretende abrigar crianças e adolescentes até que
se estabeleça a sua reintegração à família;  encaminhar para adoção aqueles cuja
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reintegração familiar não for possível; prestar assistência pedagógica e atividades de
reforço escolar; desenvolver a capacidade intelectual; oferecer atendimento médico,
odontológico, alimentação e outros.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 269/2015, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 393/2015
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  Associação  Dona  Lucinha  –  ADL –,  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 com a Emenda nº 1,
que apresentou.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 393/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Dona Lucinha – ADL –, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de
direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de caráter  beneficente,  que tem como escopo
zelar pela segurança alimentar da população.

Com esse propósito,  a instituição se propõe a combater a desnutrição materno-
infantojuvenil,  apoiar  a  agricultura  familiar,  ensinar  e  estimular  o  aproveitamento
racional dos recursos nutricionais a adultos, crianças e jovens e estimular projetos na
área de gastronomia que promovam o desenvolvimento econômico e social e que
auxiliem na geração de emprego e renda.
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Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem como finalidade dar 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.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Dona Lucinha no
Município de Belo Horizonte, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 393/2015, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 594/2015
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade pública  a Federação  de  Associações  de Artesãos  e
Produtores Caseiros do Sul e do Sudoeste Mineiro – Fedart –, com sede no Município
de Itaú de Minas.

A 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 594/2015 pretende declarar de utilidade pública a Federação de

Associações de Artesãos  e Produtores Caseiros  do  Sul  e do  Sudoeste  Mineiro –
Fedart –, com sede no Município de Itaú de Minas, pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo prestar serviços
que possam contribuir  para  a  promoção e o  fomento das atividades  artesanais  e
manufaturas caseiras de suas associações.

Com esse propósito, a instituição visa promover o fortalecimento, a integração e a
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representação  das  associações  que  dela  participam  perante  as  autoridades  e  os
poderes públicos, bem como outras organizações públicas ou privadas, inclusive no
âmbito  internacional,  e  incrementar  a  educação  associativista  e  a  prestação  de
quaisquer  serviços  que  possam  contribuir  para  o  fomento  e  racionalização  das
explorações artesanais e manufaturas caseiras, buscando manter a integração e a
unidade de suas associadas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Fedart  em  defesa  das
associações  de artesãos  e  produtores  caseiros  do  Sul  e  do  Sudoeste  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° 594/2015, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 604/2015
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Varões Nossa Senhora Aparecida,
com sede no Município de Arcos.

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 604/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Varões Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Arcos, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo
contribuir  para  o  fomento  e  a  racionalização  da  exploração  artesanal  e  de
manufaturas caseiras, com o objetivo de melhorar a vida de seus associados.

Com esse propósito,  a  instituição pretende proporcionar  a  melhoria  do  convívio
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entre  a  classe,  por  meio  da  integração  de  seus  associados,  proporcionar  aos
associados  e  seus  dependentes  atividades  econômicas,  culturais,  desportivas  e
sociais  e  fomentar  e  assistir  o  agricultor  familiar  e  o  produtor  caseiro  em  suas
necessidades.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Varões Nossa
Senhora Aparecida no Município de Arcos, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 604/2015, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 764/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Braulio Braz, a proposição de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.672/2014, visa dar denominação à quadra
esportiva da Escola Estadual Pedro Vicente de Freitas, localizada no Município de
Muriaé.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 28/3/2015 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos 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  764/2015  tem  por  escopo  dar  a  denominação  de  Yolanda

Cerqueira  Gonçalves  à  quadra  esportiva  da  Escola  Estadual  Pedro  Vicente  de
Freitas, localizada no Distrito de Belisário, no Município de Muriaé.

De acordo com o § 1° do art.  25 da Constituição da República, cabe ao estado
membro legislar  sobre as matérias que não se enquadram no campo privativo da
União, art. 22, ou do município, art. 30. Como a denominação de próprios públicos
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estaduais  não  se  enquadra  nesses  dois  últimos  dispositivos,  o  Estado  pode
estabelecer normas específicas sobre o assunto.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.
1º, essa norma determina que as denominações devem ser atribuídas por meio de lei
e,  no  art.  2º,  que  a  escolha  recairá  em  nome de  pessoa  falecida  que  se  tenha
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade ou
em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras referências às
tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais, o art.  66 da Constituição Mineira não inseriu a matéria no domínio da
iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do
Tribunal  de Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente a apresentação de
proposição nesse sentido por membro do Poder Legislativo ou pelo chefe do Poder
Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Entretanto, para se denominar espaços internos de escolas estaduais, é importante
observar a Lei Federal nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Em seu art. 15, essa norma determina que os sistemas de ensino
assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram
progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira,
observadas as normas gerais de direito financeiro público.

Em decorrência desse dispositivo, é pacífico o entendimento de que a denominação
de  espaços  internos  de  escola  estadual,  como  anfiteatros,  bibliotecas,  quadras
esportivas ou similares, é um assunto pertinente à unidade de ensino de que fazem
parte, ficando restrita à decisão de sua administração. Portanto, cabe ao colegiado da
referida  escola  proceder  à  denominação  do  espaço  em  consonância  com  a
comunidade escolar.

Conclusão
Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 764/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente – Cristiano Silveira,  relator – João Alberto – Isauro

Calais.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 131/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, o projeto de lei em tela

“cria o Fundo Estadual de Proteção à Fauna e dá outras providências”.
A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/3/2015  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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 em análise pretende, nos termos de seu art. 1º, criar o Fundo Estadual de

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

O art. 2º do projeto prevê as finalidades a que se destinam os recursos do fundo. O
art. 3º, por sua vez, dispõe sobre as receitas que o constituem. Nos termos do art. 4º
do projeto, a gestão financeira dos recursos do fundo será feita pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente.

O projeto,  ainda,  em seus  arts.  5º,  6º  e  7º,  cria  o  Conselho  Diretor  do  Fundo
Estadual de Proteção à Fauna, prevê a periodicidade de suas reuniões, fixa o prazo
do mandato  de seus membros,  regras para  votação,  normas de funcionamento e
atribuições dos membros, bem como estabelece suas competências.

Observamos que tramitou, na última legislatura, projeto de lei de mesmo conteúdo,
não tendo recebido parecer nessa Comissão. Passemos, então, à análise da matéria.

Em que pese à relevância da proposta, entendemos que o projeto encontra vícios
de ordem jurídica que impedem a sua tramitação nesta Casa, conforme passaremos
a expor.

Cumpre-nos salientar que os estados membros estão autorizados a legislar sobre
matéria  relacionada  ao  meio  ambiente  e  à  proteção  e  defesa  da  saúde  pela
Constituição da República, nos termos do art. 24, VI, XII e §§ 1° a 4°.
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Também no que tange à instituição de fundos, a matéria se insere no domínio de
competência legislativa estadual, consoante o previsto no inciso I do mesmo art. 24,
que estabelece a competência concorrente para legislar sobre direito financeiro. Não
obstante, nesse ponto, a proposta encontra óbices de natureza jurídica que impedem
a sua implementação.

Vejamos, primeiramente, o conceito de “fundo”. Para Cretella Júnior, é “a reserva,
em dinheiro, ou o patrimônio líquido, constituído de dinheiro, bens ou ações, afetado
pelo Estado, a determinado fim” (Comentários à Constituição Brasileira de 1988, v. 7,
p. 3.718). Para Hely Lopes Meirelles, fundo financeiro “é toda reserva de receita para
a aplicação determinada em lei” (Finanças municipais, São Paulo, RT, p. 133).

No plano constitucional, a Constituição da República estabelece, no inciso I do § 5º
do art. 165, que a Lei Orçamentária Anual – LOA – compreenderá o orçamento fiscal
referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Os
incisos  I  e  II  do  §  9º  do  mencionado  dispositivo  dispõem  ainda  que  cabe  a  lei
complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração
e a organização do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO – e da Lei Orçamentária Anual – LOA –, estabelecer
normas de gestão financeira  e patrimonial  da administração direta e indireta bem
como as condições para a instituição e o funcionamento dos fundos.

Ainda na esfera federal, temos a Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e
dos balanços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Seus arts.
71 a 74 dispõem que constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que,
por lei, vinculam-se à realização de determinados objetivos e serviços, facultada a
adoção de normas especiais para sua aplicação. Acrescentam que a aplicação das
receitas  orçamentárias  vinculadas  aos  fundos  se  fará  por  meio  de  dotação
consignada na lei do orçamento ou em créditos adicionais e que a lei instituidora do
fundo,  a despeito  de  poder  conter  normas  peculiares  de  controle  e  prestação de
contas, não pode elidir a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

Verifica-se que a exigência constante no art. 165, § 9º, inciso II, da Constituição da
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República, de que lei complementar estabeleça as condições gerais para a instituição
de fundos, está suprida pela citada Lei no 4.320, que foi recepcionada pela Carta
Magna com status de lei complementar. Esse tem sido o entendimento da doutrina e
da jurisprudência, como se vê nos autores Toshio Mukai (A administração pública na
Constituição de 1988, Ed. Saraiva, p. 120) e Ricardo Lobo Torres (Curso de direito
financeiro e tributário, 3. ed., Ed. Renovar, p. 2) e em decisões do Supremo Tribunal
Federal, como a ADI/MC 1.726, publicada no Diário da Justiça de 30/4/2004, da qual
foi relator o ministro Maurício Corrêa.

Por seu turno, a Constituição do Estado estabelece, no art. 159, inciso II, que cabe
a lei complementar estabelecer as condições para a instituição e o funcionamento de
fundo. A Lei Complementar no 91, de 2006, traz as regras gerais sobre a instituição, a
gestão e a extinção dessas unidades contábeis em Minas Gerais. Segundo a referida
norma,  a  criação de  fundo  depende da  comprovação  de  sua viabilidade  técnico-
econômica. Veja-se o art. 2o:

“Art. 2o – O fundo é um instrumento de gestão orçamentária criado por lei, sem
personalidade jurídica, dotado de individualização contábil e constituído pela afetação
de patrimônio e do produto de receitas à realização de determinados objetivos ou
serviços.

Parágrafo único – O projeto de lei referente à criação de fundo será acompanhado
de justificativa do seu interesse público e de demonstração de sua viabilidade técnica
e financeira”.

Não é razoável que se crie um fundo especial composto de recursos meramente
hipotéticos:  o  princípio  da  razoabilidade,  expressamente  previsto  no  art.  13  da
Constituição do Estado, além de nortear as atividades da administração pública, é
também aplicável ao Poder Legislativo.

Ademais,  a  referida  Lei  Complementar  no  91,  de  2006,  exige  que  a  norma
instituidora do fundo defina as suas funções e objetivos; a sua forma de operação,
incluindo os requisitos para a concessão de financiamentos ou para a liberação de
recursos; o prazo de duração do fundo, o prazo para a concessão de financiamento
ou para a prestação de garantia; a origem dos recursos que o compõem; a forma de
remuneração de suas disponibilidades temporárias de caixa, se existirem; a indicação
dos  seus  beneficiários,  acompanhada  de  especificação,  quando  houver,  de
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contrapartida a ser exigida de beneficiário para o recebimento de recursos e definição
de sanções aplicáveis aos beneficiários dos recursos, nos casos de irregularidades
por  eles praticadas;  os  seus administradores; as  normas para o redirecionamento
parcial  de  recursos  do  fundo  para  o  Tesouro  Estadual,  quando  for  o  caso,  e  as
normas relativas à sua extinção.

Assim,  verifica-se  que  a  proposta  em  análise  não  atende  às  exigências  da  lei
complementar  citada  em  diversos  aspectos.  Especialmente  no  que  tange  aos
administradores  do  fundo,  assim  compreendidos  o  gestor,  o  agente  executor,  o
agente financeiro e o grupo coordenador, conforme redação do art. 6º da referida lei
complementar. Ressaltamos que o órgão gestor e o grupo coordenador devem ser
órgãos pertencentes à estrutura do Poder Executivo. Por conta disso, a proposição
passa a ser de iniciativa legislativa privativa do governador  do Estado. O art.  66,
inciso  III,  alínea “e”,  da Constituição do Estado,  reserva ao  chefe do Executivo a
iniciativa  da  apresentação  de  projeto  de  lei  que  trate  da  criação,  estruturação  e
extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração direta
daquele Poder.

Na proposição em análise, há apenas a definição de um conselho diretor, que é
integrado, entre outros, pela Secretaria de Estado de Saúde e pela Secretaria  de
Estado de Meio Ambiente, esta última é também a gestora financeira do fundo. Assim,
além de não seguir  o  modelo  adotado pela  Lei  Complementar  nº  91,  a  proposta
incorre em vício de iniciativa.

Conclusão
Dessa forma, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 131/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – João Alberto – Antônio Jorge

– Bonifácio Mourão – Cristiano Silveira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 484/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  de  autoria  do  deputado  Cabo  Júlio,  resultante  do
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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.

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 exame busca modificar 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. Para tanto, propõe 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.

A modificação proposta ao § 4º do art. 1º 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 nem possua outra forma de financiamento.

Quanto  ao  disposto  no  art.  3º,  cujo  caput dá  prioridade  à  contratação  de
financiamento com recursos do Fahmemg ao policial e ao bombeiro militar cuja vida
ou a  de  seus familiares  esteja em situação de risco,  o  projeto de  lei  em estudo
pretende priorizar também o policial e o bombeiro militar com deficiência física ou que
tenham entre seus familiares de primeiro grau pessoa nessa condição. Propõe ainda
inserir no texto da lei o conceito de deficiência física para os fins propostos.

Com relação ao art.  7º  da proposição,  a proposta de revogação do seu § 2º  é
consequência da nova redação que se pretende dar ao art. 1º, exigindo que o militar
não seja proprietário de outro imóvel, conforme mencionado. 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.

Em  sua  justificação,  o  autor  afirma  que  as  alterações  propostas  decorrem  da
“necessidade de aprimorar o texto atual para dar-lhe maior alcance e aplicabilidade e
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de assegurar, inclusive, a garantia preferencial de acesso ao fundo para os militares
que não possuem imóvel, bem como para priorizar e efetivar garantias e direitos (...)”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-
constitucional  a  impedir  a  normal  tramitação  do  projeto,  concluindo  pela  sua
aprovação na forma original.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão,  destaca-se  que  o  impacto
financeiro decorrente da conversão das férias-prêmio de servidor beneficiado com a
aprovação  da  referida  norma  será  compensado  pela  destinação  obrigatória  dos
recursos ao Fahmeng, para fins de quitação total ou parcial de imóveis adquiridos
pelo fundo.

Analisando o projeto, verifica-se que a implementação das medidas nele sugeridas
vão ao encontro do objetivo do Fahmeng, aprimorando-o no tocante aos requisitos e
prioridades  para  contratação  de  financiamento.  Tais  fatores,  em  última  análise,
contribuem para que os militares  tenham melhores condições para o exercício de
suas  atividades,  uma  vez  que  proporcionam  aos  militares  e  suas  famílias
possibilidades concretas de residirem em locais que minimizem situações de riscos e
de adversidades.

Não obstante, com vistas ao aprimoramento da proposição e a sua adequação à
técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final redigido.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 484/2015, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei nº 17.949, de 22 de dezembro de 2008, que cria o Fundo de Apoio
Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais – Fahmemg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O § 4º do art. 1° da Lei nº 17.949, de 22 de dezembro de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º – (…)
§ 4º – O Fahmemg financiará a aquisição de imóvel novo ou usado e a construção

em imóvel próprio para o beneficiário que não seja proprietário de outro imóvel, nem
possua outra forma de financiamento.”.
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Art.  2º – O  caput do art.  3° da Lei n° 17.949, de 2008, passa a vigorar com a
seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o § 3º a seguir:

“Art. 3º – Terão prioridade para a contratação de financiamento com recursos do
Fahmemg o policial e o bombeiro militar:

I – cuja vida ou a de seus familiares estejam em situação de risco, em razão da
natureza de suas atividades e em função do local onde residem;

II – com deficiência física ou que tenham entre seus familiares de primeiro grau
pessoa nessa condição.

(...)
§ 3º – Considera-se, para os efeitos do caput, o conceito de pessoa com deficiência

estabelecido na Lei n° 13.465, de 12 de janeiro de 2000.”.
Art. 3º – Fica acrescentado ao art. 7º da Lei n° 17.949, de 2008, o seguinte § 5º:
“Art. 7º – (…)
§ 5º – Fica assegurado ao policial e ao bombeiro militar o direito de converter as

férias-prêmio adquiridas e não gozadas até 29 de fevereiro de 2004 para fins de
quitação total ou parcial de imóveis adquiridos pelo Fahmemg.”.

Art. 4º – Fica revogado o § 2º do art. 7º da Lei n° 17.949, de 2008.
Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda, relator – Thiago Cota – Felipe Attiê –

Cabo Júlio – Professor Neivaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 585/2015

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 2.790/2012, dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação  de  painéis  luminosos  do  lado  externo  das  balanças  de  pesagem  de
caminhões situadas no território do Estado.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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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
proposição.

Fundamentação
O  projeto  em  exame  pretende  obrigar  o  Poder  Executivo  a  instalar  painéis

luminosos do lado externo das balanças de pesagem de caminhões instaladas no
Estado, com o objetivo de que os motoristas possam acompanhar, em tempo real, a
aferição do peso do veículo.

A proposição objetiva moralizar o procedimento de pesagem de caminhões para
evitar situações, narradas por alguns motoristas, de que os seus pesos teriam sido
computados juntamente com os de seus veículos, aumentando o valor da tara.

No que pese à nobre intenção parlamentar,  a  proposição em análise apresenta
vícios de inconstitucionalidade que impedem sua tramitação.

É preciso lembrar  que,  ao adotar  a  forma federativa  de  Estado,  a  Constituição
Federal de 1988 estabeleceu em seu texto a repartição de competências entre os
entes federados.

No âmbito da repartição de competências legislativas, interessa-nos, para o caso
em exame, as  regras que atribuem à União a competência privativa para legislar
sobre trânsito e transporte (art. 22, inciso XI) e sistema de medidas (art. 22, inciso VI):
somente  a  União  detém  a  competência  para  editar  atos  normativos  que
regulamentem as referidas temáticas, inexistindo lei complementar federal que tenha
delegado aos estados membros tal atribuição.

Nos termos do art.  1º,  § 1º,  da Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997,
“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.”.

Sendo assim, a fixação das regras pertinentes ao procedimento fiscalizatório  de
aferição  do  peso  dos  veículos  nas  vias  terrestres,  estabelecendo  os  direitos  dos
condutores e os deveres da autoridade de trânsito, insere-se na temática do trânsito,
competindo à União, com exclusividade, sua regulamentação.

Confirmando  tal  conclusão,  verifica-se  que  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  ao
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regulamentar a fiscalização do peso e dimensão dos veículos que circulam pelas vias
terrestres, assim estabeleceu:

“Art.  99  – Somente  poderá  transitar  pelas  vias  terrestres  o  veículo  cujo peso e
dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º  –  O excesso de peso será aferido  por  equipamento  de  pesagem ou pela
verificação de documento fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

(...)
§ 3º Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão

aferidos  de  acordo  com  a  metodologia  e  na  periodicidade  estabelecidas  pelo
Conselho  Nacional  de  Trânsito  –  CONTRAN,  ouvido  o  órgão  ou  entidade  de
metrologia legal.”.

Por sua vez, o Contran, no exercício da referida competência normativa, editou a
Resolução nº 258, de 30 de novembro de 2007, a qual “regulamenta os artigos 231,
X,  e  323 do  Código  Trânsito  Brasileiro,  fixa  metodologia  de  aferição  de  peso  de
veículos, estabelece percentuais de tolerância e dá outras providências.”

No âmbito da referida resolução, restou definido que:
“Art. 10 – Os equipamentos fixos ou portáteis utilizados na pesagem de veículos

devem  ter  seu  modelo  aprovado  pelo  INMETRO,  de  acordo  com  a  legislação
metrológica em vigor.”.

O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de julgar caso análogo, no qual
declarou  a  inconstitucionalidade  de  lei  estadual  que,  ao  impor  ao  órgão  de
fiscalização de trânsito a obediência a determinados requisitos formais para fins de
validade  do  procedimento  administrativo  de  apuração  de  infrações  de  trânsito  e
aplicação das penalidades, acabou por invadir a competência privativa da União:

“(...)  A Constituição Federal  confere à  União  competência  privativa  para  legislar
sobre trânsito (CF, artigo 22, XI). 2. Lei estadual que institui condições de validade
das  notificações  de  multa  de  trânsito.  Necessidade  de  autorização  de  lei
complementar federal ainda não editada (CF, artigo 22, parágrafo único). 3. Medida
cautelar deferida. Suspensão da vigência, com efeitos ex nunc, da Lei n.º 10.553, de
11 de maio de 2000, do Estado de São Paulo”. (ADI nº 2328 MC/SP; Rel. Ministro
Maurício Corrêa; Tribunal Pleno; DJ 15/12/2000)
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A circulação em via terrestre com excesso de peso é conduta tipificada pelo art.
231,  inciso  V,  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  como infração  de trânsito.  Dessa
forma, ao se exigir que a pesagem dos veículos, para que tenha validade, ocorra em
balança que contenha painel luminoso externo, a legislação estadual estará a versar
sobre  condições  de  validade  do  procedimento  administrativo  de  fiscalização  das
infrações de trânsito, matéria, como já visto, de competência legislativa privativa da
União.

Não  bastasse  isso,  ao  pretender  regulamentar  os  requisitos  que  a  balança  de
medição  da  pesagem  de  veículos  deve  possuir,  a  legislação  estadual  acaba  por
adentrar na competência normativa privativa da União para tratar sobre o sistema de
medidas (art. 22, inciso VI, da Constituição Federal).

A Lei Federal nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, instituiu o Sistema Nacional de
Metrologia,  Normalização  e  Qualidade  Industrial  com  a  atribuição  de  formular  e
executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de
qualidade de produtos industriais.

Dentro  do  referido  sistema,  destaca-se  o  Instituto  Nacional  de  Metrologia,
Qualidade e Tecnologia – Inmetro –, autarquia federal, a qual, por meio da Portaria
Inmetro nº 236, de 22 de dezembro de 1994, estabeleceu quais são as exigências
técnicas que uma balança deve ter para que possa vir a ser utilizada no procedimento
de aferição do peso dos veículos que transitam pelas vias terrestres:

“1.2.1  –  Este  regulamento  aplica-se  a  todos  os  instrumentos  de  pesagem  não
automáticos  a  seguir  denominados  'instrumentos',  segundo  a  finalidade  de  sua
utilização.  Esses  instrumentos  se  distinguem  para  esse  efeito  em  instrumentos
empregados para:

a) determinação da massa para transações comerciais;
b) determinação da massa para o cálculo de pedágio, tarifa, imposto, prêmio, multa,
remuneração, subsídio, taxa ou um tipo similar de pagamento;
c)  determinação  da  massa  para  aplicação  de  uma  legislação  ou  de  uma

regulamentação, ou para perícias judiciais;
(...)
1.2.3  –  Somente  podem  ser  colocados  à  venda  os  instrumentos  que  possuam
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identificação da marca ou nome do fabricante e a carga máxima. Além disso, somente
podem ser colocados em serviço, quando são utilizados para as finalidades previstas
no item 1.2.1 acima, aqueles instrumentos que satisfazem as prescrições do presente
regulamento; no caso do instrumento comportar ou estar conectado a instrumentos
que não são utilizados para os fins acima mencionados, esses dispositivos não são
submetidos às exigências deste regulamento.

(...)
4.14.6 – Visibilidade:
Todas as indicações primárias devem ser mostradas claramente e simultaneamente

tanto para o vendedor como para o consumidor.  Para os  dispositivos  digitais que
mostram  as  indicações  primárias,  os  números  de  cada  conjunto  devem  ter  as
mesmas dimensões e pelo menos 10 mm de altura, com tolerância de 0,5 mm. Nos
instrumentos a serem usados com pesos, o valor destes pesos deve ser claramente
identificável”.

Dessa forma, conclui-se que não compete ao Estado definir os padrões técnicos
que a balança rodoviária deve conter, já que é competência privativa da União, por
meio do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, essa
definição. E cabe ainda ao Inmetro a aprovação do seu modelo, o qual deve seguir os
padrões definidos pela portaria acima transcrita.

É importante destacar que, nos termos do item 4.14.6 da portaria do Inmetro acima
transcrito, já é exigido das balanças de pesagem de veículos nas vias terrestres, para
facilitar  a  visibilidade,  que  as  indicações  primárias  sejam  mostradas  clara  e
simultaneamente tanto para o vendedor como para o consumidor,  ou seja, para o
condutor e para o fiscal de trânsito.

A pesagem  de  veículos  em  balança  que  não  respeite  as  normas  técnicas  do
Inmetro não possui  validade legal,  sendo nula eventual  autuação de trânsito  nela
fundada.  Portanto,  a  pretensão  trazida  no  projeto  já  é  protegida  pela  legislação
nacional, uma vez que já é um direito do condutor acompanhar a pesagem do veículo
em balança que observe a exigência de disponibilização das informações sobre o
peso, simultaneamente, ao fiscal e ao motorista.

Por fim, vale lembrar que, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei
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Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 –, que visa, entre outros objetivos, à
ação planejada  e transparente da administração pública e  à  prevenção de riscos
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas, o momento exige reflexão sobre o papel da
peça orçamentária como instrumento de planejamento das ações do governo, não se
criando despesas que não poderão ser realizadas por falta de receita própria.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo que versa sobre a despesa pública,
prevê que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento da despesa deverão ser acompanhados:

1 – de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
entrar em vigor e nos dois subsequentes;

2 – 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 com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 16).

Prevê, ainda, em seu art. 15, que serão consideradas não autorizadas, irregulares e
lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de obrigação que
não atendam às exigências citadas no parágrafo anterior.

No  caso  em  apreço,  a  proposição  não  veio  acompanhada  dos  referidos  itens
exigidos  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  o  que  também  reforça  a  sua
inviabilidade jurídica.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 585/2015.
Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente – Cristiano Silveira,  relator – João Alberto – Isauro

Calais.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2015

ATAS
ATA DA 6ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 7/5/2015
Presidência do Deputado Duarte Bechir

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –
Composição da Mesa – Execução do Hino Nacional – Exibição de Vídeo – Palavras
do  Deputado  Gustavo  Valadares  –  Entrega  de  Placa –  Palavras  da  Sra.  Débora
Roichman – Palavras do Presidente – Encerramento.

Comparecimento
– Comparecem os deputados:
Duarte Bechir – Gustavo Valadares – Tiago Ulisses.

Abertura
O presidente (deputado Duarte Bechir) – Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Ata
–  O deputado  Tiago  Ulisses,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor  –  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  o  Instituto  de  Formação de
Líderes – IFL.

Composição da Mesa
O  locutor  –  Convidamos  a  compor  a  Mesa  a  Exma.  Sra.  Débora  Roichman,

presidente  do  Instituto  de  Formação  de  Líderes  –  IFL;  e  o  Exmo.  Sr.  deputado
Gustavo Valadares, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Execução do Hino Nacional
O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
– Procede-se à execução do Hino Nacional.



774
____________________________________________________________________________

Exibição de Vídeo
O locutor – Neste momento, convidamos os presentes para assistir a um vídeo.
– Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Gustavo Valadares
Boa noite, Sra. Presidente do Instituto de Formação de Líderes, Débora Roichman.

Presidente, deveria ter começado por V. Exa. Portanto, Exmo. Sr. Deputado Duarte
Bechir, representando nesta reunião o presidente da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, deputado Adalclever Lopes; senhoras; senhores; Carol, minha esposa, boa
noite.

Qual  Brasil  queremos? Esse  foi  o  tema do  5º  Fórum  Liberdade  e  Democracia,
organizado  com  sucesso  pelo  Instituto  de  Formação  de  Líderes  em  2014.  Essa
indagação  mostra  a  capacidade  de  engajamento  desses  jovens  líderes
empreendedores,  de  diversos  segmentos,  que  se  organizaram com o objetivo  de
proporcionar o desenvolvimento de seus conhecimentos e preparar novas lideranças,
inspirados nos conceitos da livre-iniciativa e da economia de mercado, discutindo o
Brasil atual e o Brasil do futuro, sempre pautados em sólidos valores éticos e morais
e nas melhores práticas de gestão, moderna e inovadora.

Vale destacar que uma das principais missões do Instituto de Formação de Líderes
é transformar a sociedade brasileira em uma sociedade que respeite as liberdades
individuais, preceito do qual nos distanciamos a cada dia com uma desnecessária e
violenta intervenção estatal promovida pelo governo do Partido dos Trabalhadores,
com forte reflexo na diminuição dessas liberdades. O Estado brasileiro intervém em
tudo, controla preço de energia e gasolina, além de infelizmente usar politicamente o
BNDES.

O IFL em Belo Horizonte, como seus coirmãos do Rio de Janeiro e de São Paulo,
procura estimular o debate e a troca de experiências entre seus associados para que
desempenhem  suas  funções  na  sociedade  de  forma  ética  e  planejada,  com
persistência e motivação para conquista do sucesso em suas áreas de atuação. Para
tanto,  o instituto promove a formação por  meio de um espaço para discussão de
diversos temas, proporcionando aos jovens empresários formação política, filosófica,
econômica e gerencial.
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Conheci esse grupo de jovens empreendedores em 2008, quando me propus a uma
cruzada de levar os conceitos de uma gestão pública moderna e inovadora, com ética
e respeito às individualidades, participando da campanha para a Prefeitura de Belo
Horizonte com o único intuito de despertar o sentimento de uma nova forma de se
fazer  política  e de tratar  a gestão  pública no País.  Foi  com muita satisfação que
encontrei no IFL ressonância para os ideais que preguei durante aquele processo.

Muitos foram aqueles jovens que se dedicaram à missão de construir o IFL, e quero
aqui saudar cada um deles, presentes ou não a este evento. Mas quero também
estender  minha  homenagem  aos  empreendedores  que  patrocinaram  essa
empreitada, destacando a pessoa do amigo Salim Mattar, e proporcionaram a criação
de um órgão capaz de formar  e desenvolver  jovens empreendedores,  através da
troca de experiências, de forma inovadora e mobilizadora.

Mas, meus caros, sobre a indagação “qual Brasil queremos?”, posso afirmar que
queremos um Brasil sem corrupção. Assistimos, nos últimos anos, sob o comando do
Partido dos Trabalhadores, uma escalada exponencial da corrupção governamental.
Parafraseando o titular desse processo de escárnio do patrimônio público brasileiro,
"nunca antes neste país" assistimos a um processo de degradação tamanha, como a
que o PT nos proporcionou nos últimos 12 anos e meio de governo.

Cada  um  dos  empreendedores  e  jovens  empreendedores  aqui  presentes,
preocupados  que  são com as  boas  práticas  de  gestão,  em  estabelecer  metas  e
resultados  a  serem  alcançados  com  trabalho,  obstinação  e  perspicácia,  deve  ter
ficado, como todo brasileiro, perplexo com a falta de zelo na administração da maior
empresa pública deste país, a Petrobras.

Não  falo  aqui  somente  dos  recursos desviados  através  da  corrupção,  mas  das
perdas oriundas da má gestão e da falta de planejamento, gestão essa que esteve,
durante um longo período, sob o comando da atual presidenta Dilma Rousseff, que
demonstra  uma completa  falta  de  competência  e  habilidade  para  governar  nossa
nação.

Estamos hoje em uma solenidade festiva, mas não poderia deixar de manifestar,
em nome de muitos e muitos mineiros, minha indignação, sabedor que sou de que
essa  realidade  só  será  mudada  com o  esforço  de  todos  e  de  cada  um  de  nós,
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organizados como este seleto e forte grupo de jovens empreendedores do Instituto de
Formação de Líderes – IFL. Não há como deixar de ouvir o tinir de cada panela deste
imenso Brasil, que ecoou por todos os cantos, simbolizando um forte “não” à maneira
como está sendo conduzido o nosso país, de forma leniente e irresponsável. A mim,
como deputado,  forjado nos mesmos conceitos da livre-iniciativa, da economia de
mercado, consoante os preceitos de meu partido, o PSDB, busco, em minha ações,
propor uma gestão pública eficiente, com respeito à propriedade privada e à redução
do tamanho do Estado, rechaçando qualquer iniciativa contrária a esta.

Caros  amigos,  para  finalizar,  retomo  novamente  a  questão  inicial:  qual  Brasil
queremos? Em meu sentido, queremos um Brasil que promova a justiça social, um
Brasil  inclusivo,  de  oportunidades  e  menos  desigual.  Mas  queremos  também  um
Brasil moderno, inovador e empreendedor, que valorize as iniciativas e promova o
desenvolvimento  sem  burocracia  e  com  uma  menor  participação  do  Estado  na
economia  e  na  vida  privada,  permitindo  que as  diversas  matizes  do  pensamento
nacional se materializem em um ambiente socioeconômico livre e adequado, com
foco no trabalho, na dedicação, na eficiência e na meritocracia.

Assim, ao cumprimentar os jovens empreendedores do IFL, faço-o com grande e
renovada  esperança.  Esperança  de  que  cada  jovem  empreendedor  sinta-se
corresponsável pela missão transformadora proposta pelo IFL e assuma, cada um à
sua maneira,  a responsabilidade por essa transformação que todos desejamos.  E
isso  só  será  possível  congregando  esforços daqueles  que  comungam do  mesmo
objetivo. Juntos poderemos construir uma sociedade mais justa, harmoniosa e com
liberdades.

Parabéns ao IFL e a todos os jovens e audazes empreendedores que acreditam na
mudança. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor – Neste momento, o deputado Duarte Bechir, representando o deputado

Adalclever  Lopes,  presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  fará  a
entrega  à  Sra.  Débora  Roichman,  presidente  do  IFL,  de  placa  alusiva  a  esta
homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres:  “O Instituto de
Formação de Líderes de Belo Horizonte – IFL –, entidade civil sem fins lucrativos e
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apartidária, tem por objetivo preparar novas lideranças empresariais com base nos
conceitos  de  economia  de mercado e livre-iniciativa.  Assentado em valores  como
liberdade individual, Estado de Direito e propriedade privada, há 11 anos o IFL vem
formando  cidadãos  competentes  e  defensores  dos  princípios  da  ética  e  da
meritocracia.  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  em
reconhecimento  à  seriedade  do  trabalho  desenvolvido  pelo  IFL,  presta-lhe  justa
homenagem”.

Convidamos também o deputado Gustavo Valadares para fazer parte do ato.
– Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Débora Roichman
Cumprimento  o  deputado  Duarte  Bechir,  representando  o  deputado  Adalclever

Lopes, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; o deputado Gustavo
Valadares, autor do requerimento que solicitou a concessão desta homenagem, a
quem  agradeço  em  nome  do  Instituto  de  Formação  de  Líderes  pela  honrosa
homenagem e reconhecimento ao nosso trabalho; senhoras e senhores.

O Instituto  de  Formação  de  Líderes  é  uma entidade  civil  sem  fins  lucrativos  e
apartidária,  comprometida  com valores de  liberdade,  responsabilidade individual  e
Estado de Direito. Fundado há 11 anos com o objetivo de formar lideranças, o instituto
proporciona  aos  seus  participantes  um  ambiente  singular  de  desenvolvimento
intelectual,  através do qual  jovens empreendedores dos mais variados segmentos
possam  aprimorar  seus  conhecimentos  e,  dessa  forma,  contribuir  individualmente
para a construção de um Brasil melhor.

Os eventos realizados semanalmente pelo instituto têm o objetivo de estimular o
debate  e  a  troca  de  experiências  entre  os  seus  associados,  auxiliando  no
desenvolvimento  de  líderes  com  independência  intelectual  e  capacidade  de
realização.  Acreditamos  na  meritocracia  e  na  responsabilidade  individual.
Defendemos o princípio da subsidiariedade e o estado mínimo, cuja função principal
seria a de preservar a propriedade privada. Citando Margaret Thatcher: "Queremos
uma  sociedade  em  que  sejamos  livres  para  fazer  escolhas,  cometer  erros,  ser
generosos e compassivos. Isso é o que entendemos por uma sociedade moral, não
uma sociedade em que o estado é responsável por tudo e ninguém é responsável por
nada".
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No  IFL buscamos  combater  a  consagrada  e  equivocada  percepção  de  que  as
soluções para os problemas da sociedade devem vir do Estado. Em 1853, o filósofo
Herbert Spencer escreveu um artigo “Over-legislation”, chamando a atenção para o
lamentável fato de que o excesso de legislação asfixia a liberdade dos indivíduos, o
que era um perigo já em seu tempo e na Inglaterra tornou-se uma ameaça constante
no mundo atual, principalmente no Brasil.

Aqui  o  governo cria  infinitas  leis  sobre  cada  mínimo detalhe  da  vida  cotidiana,
cerceando as liberdades individuais e colocando em xeque a própria credibilidade das
leis. Regulações transparentes e leves, a estabilidade monetária, o império das leis, o
respeito à propriedade privada, a abertura comercial e o tamanho reduzido da carga
tributária são as variáveis que definem a liberdade econômica e, portanto, causam a
riqueza  de  uma  nação.  Quando  entendemos  isso,  fica  mais  fácil  compreender
também o atraso relativo do Brasil e a quantidade expressiva de pobreza em nosso
país.

A liberdade econômica,  com instituições robustas, parece ser o caminho para a
construção de um país verdadeiramente rico e desenvolvido. É importante, contudo,
frisar que liberdade não implica ausência de regras; ao contrário, há que haver um
conjunto  mínimo  de  regras,  a  começar  por  aquelas  que  protejam  a  vida,  a
propriedade  privada  e  a  própria  liberdade.  Portanto,  senhoras  e  senhores,  neste
momento em que a sociedade brasileira está inquieta e inconformada, o papel do
Instituto  de  Formação  de Líderes  é  primordial,  pois  somente  indivíduos  no  pleno
exercício da liberdade e sob o cumprimento das leis podem criar uma sociedade mais
próspera. Muito obrigada.

Palavras do Presidente
Sra. Débora Roichman, presidente do Instituto de Formação de Líderes; deputado

Gustavo  Valadares,  autor  do  requerimento  que  solicitou  a  concessão  desta
homenagem; senhoras e senhores. Saúdo também a nossa gente querida de todo o
Estado de Minas Gerais, que acompanha os trabalhos pela TV Assembleia.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem a satisfação de homenagear nesta
noite o Instituto de Formação de Líderes – IFL –, entidade civil sem fins lucrativos e
apartidária, comprometida com os valores e princípios de liberdade, responsabilidade
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individual e o Estado de Direito.  Há 11 anos,  o instituto surgiu com o objetivo de
proporcionar  aos  seus  participantes  um  ambiente  singular  de  desenvolvimento
intelectual, por meio do qual jovens empreendedores dos mais variados segmentos e
sucessores  de  empresas  familiares  pudessem  aprimorar  seus  conhecimentos  e,
dessa forma, tornar-se melhores líderes.

Hoje, o instituto está presente nas cidades de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de
Janeiro, exercendo grande influência na formação dos empresários. O IFL promove
eventos  com  o  objetivo  de  estimular  a  troca  de  experiências  entre  os  seus
associados, como júris simulados, fóruns, debates e palestras. Essas atividades têm
o propósito de propiciar aos participantes a formação necessária para que consigam
desempenhar  suas  funções  na  sociedade,  de  forma  ética  e  planejada,  com
persistência  e  motivação,  conquistando o  sucesso em suas  áreas de  atuação.  O
instituto  ambiciona  tornar-se  referência  em  formação  de  lideranças  empresariais,
embasado  nos  princípios  da  livre-iniciativa  e  da  liberdade  econômica,  com
independência  intelectual  e  capacidade  de  realização.  Toda liderança empresarial
enfrenta  desafios  diários.  Sabendo  disso,  o  instituto  aposta  em  valores  como  a
integridade moral,  a vitalidade e a motivação, a capacidade de criar uma rede de
relacionamentos, a antevisão, a conquista de resultados e a comunicação. Do mesmo
modo, busca-se a formação de empreendedores comprometidos com a construção
de um Brasil verdadeiramente livre, democrático e próspero.

Neste momento,  cumprimento o valoroso deputado Gustavo Valadares, que,  em
suas palavras, pôde dar a sensação exata do sentimento do povo brasileiro e unir
esse sentimento aos ideais de se criar um Brasil novo, com a participação do IFL.

Quando o poeta Olavo Bilac visitou Belo Horizonte, logo nos primeiros dias de vida
da cidade, há mais de 100 anos, ele observou: “Em Minas e no coração dos mineiros
haverá sempre lugar para o passado e para o futuro. De todo o Brasil, o mineiro é o
povo que  mais  ama as  suas tradições.  Mas  quem diz  que  o  culto  da  tradição é
incompatível com o amor do progresso? O homem pode amar o presente e ansiar
pelo  futuro,  sem desprezar  o passado”.  Essa mistura do  caráter  tradicional  e,  ao
mesmo tempo, empreendedor, é que explica a infinidade de façanhas praticadas por
mineiros.
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É com  a  certeza  de  que  nossos  líderes  do  amanhã  estão  sendo  forjados  por
instituições como o IFL e com a expectativa de que continuem seguindo a tradição de
se destacar no cenário nacional, que distinguimos o Instituto de Formação de Líderes
com esta merecida homenagem, propiciada por meio da aprovação do requerimento
do deputado Gustavo Valadares. Neste momento, em nome do presidente Adalclever
Lopes, o nosso muito-obrigado.

Encerramento
O presidente – A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 12, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 14/4/2015
Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Felipe  Attiê,  Fábio  Avelar  Oliveira  e  Roberto  Andrade,  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio
Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do deputado Roberto Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência  informa que a reunião se destina a discutir  e  a votar  proposições da
comissão.  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 942/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada reunião para
discutir,  em  audiência  pública,  a  situação  da  indústria  automobilística  de  Minas
Gerais;

nº  943/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  para  discutir,  em  audiência  pública,  os  programas  e  as  ações  a  serem
realizados em todos os circuitos turísticos do Estado, por intermédio da Secretaria de
Estado de Turismo de Minas Gerais;
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nº  947/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  conjunta  com  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  com
convidados, para esclarecer quais os rumos a serem adotados pelo governo para o
Programa de Fomento à Economia Criativa e à Inovação Tecnológica – Seed –, em
face do fechamento do escritório de prioridades estratégicas.

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o requerimento:
nº  1.078/2015,  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Felipe  Attiê,  Roberto

Andrade,  Fábio  Avelar  Oliveira  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicitam  seja
encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda pedido de informações acerca do
conjunto de impactos para o consumidor final produzidos em decorrência da vigência
da Lei nº 21.527, de 2014, que determinou a redução da alíquota do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –  incidente
sobre operações internas de álcool combustível (etanol), de 19% para 14%.

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 abril de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente – Geraldo Pimenta – Roberto Andrade.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 16/4/2015
Às  9h7min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os  deputados  Elismar  Prado,

Roberto  Andrade,  Douglas  Melo  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Carlos  Pimenta.  Havendo  número
regimental,  o presidente,  deputado Elismar Prado,  declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento  do  deputado  Roberto  Andrade,  dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício
do  deputado  Noraldino  Júnior  justificando  sua  ausência  na  reunião  por  estar



782
____________________________________________________________________________

participando de reunião da Comissão de Saúde no Município de Juiz de Fora.  O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 148/2015,
no  1º  turno  (Sargento  Rodrigues),  158/2015,  no  1º  turno  (Noraldino  Júnior)  e
357/2015, no 1º turno (Roberto Andrade). Informa, ainda, que avocou a si a relatoria
dos Projetos de Lei nºs 118, 129 e 156/2015, em 1º turno. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 1.013/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
presidente da Cemig pedido de informações acerca da relação de municípios que
receberam transferência  de ativos de iluminação pública  da  Cemig  e,  no  que diz
respeito aos que ainda não receberam essa transferência, qual o motivo do atraso;

nº 1.014/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Claro  pedido  de  informações  acerca  dos  investimentos  previstos  por  parte  da
empresa no Município de Juiz de Fora e qual o reflexo desses investimentos no que
diz  respeito  à melhoria  da qualidade,  à expansão da cobertura e quais  bairros  e
regiões da cidade serão atendidos;

nº 1.015/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Tim pedido de informações acerca dos investimentos previstos por parte da empresa
no  Município  de  Juiz  de  Fora  e  qual  o  reflexo  desses  investimentos  no  que  diz
respeito à melhoria da qualidade, à expansão da cobertura e quais bairros e regiões
da cidade serão atendidos;

nº 1.016/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Vivo pedido de informações acerca dos investimentos previstos por parte da empresa
no  Município  de  Juiz  de  Fora  e  qual  o  reflexo  desses  investimentos  no  que  diz
respeito à melhoria da qualidade, à expansão da cobertura e quais bairros e regiões
da cidade serão atendidos;

nº 1.017/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Oi pedido de informações acerca dos investimentos previstos por parte da empresa
no  Município  de  Juiz  de  Fora  e  qual  o  reflexo  desses  investimentos  no  que  diz
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respeito à melhoria da qualidade, à expansão da cobertura e quais bairros e regiões
da cidade serão atendidos;

nº 1.018/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Vivo pedido de informações sobre os motivos pelos quais o sinal da operadora não
está funcionando nos Distritos de Sarandira, Torreões e Rosário de Minas, localizados
no Município de Juiz de Fora, com as especificações que menciona;

nº 1.152/2015, dos deputados Elismar Prado, Sargento Rodrigues, Douglas Melo e
Roberto Andrade, em que solicita seja encaminhado à Companhia de Saneamento de
Minas Gerais – Copasa-MG – pedido de informações referente ao plano estadual de
saneamento básico, nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007;

nº  1.153/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
audiência pública 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 – Asrae;

nº 1.154/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à empresa Via 040, concessionária responsável  pela gestão do trecho da BR-040
entre Brasília e Juiz de Fora, pedido de informações sobre a cobrança de pedágio
antes mesmo de executar qualquer tipo de benfeitoria na rodovia, bem como, no que
diz respeito aos procedimentos adotados, se estão de acordo com a Lei nº 8987, de
1995, e art. 39, inciso X, da Lei 8.078, de 1990.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  1.149/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhados às operadoras Vivo e Claro pedidos de providências para que seja
instalada antena ou transmissor de serviços de telefonia móvel no Distrito de Era
Nova, Município de Alpercata;

nº  1.150/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG – e à
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento e Água e Esgotamento Sanitário
de Minas Gerais – Asrae – pedidos de informações sobre o aumento de 15,04% da
tarifa de água e esgoto, com as especificações que menciona;
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nº 1.151/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governador de Estado pedido de providências para que as empresas responsáveis
coloquem em funcionamento imediato os serviços de telefonia celular nos distritos
que receberam as instalações das antenas e equipamentos.

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

Sala das Comissões, 23 de abril de 2015.
Elismar Prado, presidente – Roberto Andrade – Douglas Melo – Noraldino Júnior –

Sargento Rodrigues.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 22/4/2015
Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,

Durval Ângelo, Carlos Pimenta e Paulo Lamac, membros da supracitada comissão.
Estão presentes, também, os deputados Sargento Rodrigues e Professor Neivaldo.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Cristiano Silveira, 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 debater os fatos ocorridos durante manifestação em memória do estudante
Edson Luiz, assassinado durante a ditadura militar, no dia 26 de março, envolvendo
estudantes  e  policiais  militares,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Mara
Cristina  Rodrigues  Santos,  professora  coordenadora  das  Superintendências
Regionais  de  Ensino;  Mariana  Ferreira  de  Souza,  diretora  da  Associação
Metropolitana dos Estudantes Secundaristas; Marcelle de Oliveira Rocha, membro do
Grêmio do Instituto de Educação de Minas Gerais e da Associação Metropolitana dos
Estudantes Secundaristas; e Nina D'Angelo, diretora executiva da União Colegial de
Minas  Gerais,  e  os  Srs.  Ten.-Cel.  PM  Vitor  Augusto  Araújo,  comandante  do  1º
Batalhão da Polícia Militar  de Minas Gerais;  Maj.  PM Dênio Sebastião Martins de
Carvalho, chefe da Seção de Direitos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais;
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Orivaldo Diogo, diretor do Instituto de Educação de Minas Gerais;  João Pedro de
Oliveira  Maia,  presidente  do  Grêmio  do  Instituto  de  Educação  de  Minas  Gerais;
Patrick Cesário de Souza, diretor da União Estadual de Estudantes de Minas Gerais,
que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  como  autor  do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A
presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 1.189/2015, dos deputados Durval Ângelo e Cristiano Silveira, em que solicitam
seja realizada reunião da Comissão de Direitos Humanos no Município de Barbacena,
para debater, em audiência pública, supostas irregularidades e abusos em processos
judiciais de perda de guarda de filhos e de poder familiar por mães humildes, usuárias
de drogas, e prostitutas, bem como a destinação abusiva das crianças para a adoção;

nº 1.190/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  Polícia  Militar  do  Estado de Minas Gerais,  à  Corregedoria da
Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  à  Secretaria  de  Estado  de  Direitos
Humanos, Participação Social e Cidadania, à Secretaria de Estado de Educação e à
Secretaria  de Estado de Defesa Social  pedido de providências acompanhado das
notas taquigráficas da 6ª Reunião Ordinária desta comissão, realizada em 22/4/2015,
e de vídeo entregue por estudantes na referida reunião, para que sejam apuradas
denúncias  de  abuso  de  poder  durante  manifestação  ocorrida  em  memória  do
estudante Edson Luiz, assassinado durante o período de ditadura militar;

nº 1.191/2015, dos deputados Cristiano Silveira e Paulo Lamac, em que solicitam
seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e ao Instituto Estadual do
Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  a
reforma do telhado do prédio do Instituto Estadual de Educação, que corre risco de
desabamento;

nº 1.192/2015, dos deputados Cristiano Silveira e Paulo Lamac, em que solicitam
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seja realizada reunião conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Educação
para  debater,  em  audiência  pública,  aspectos  administrativos  relacionados  com  a
representação estudantil no âmbito das escolas públicas estaduais.

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 abril de 2015.
Cristiano Silveira, presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 22/4/2015
Às 14h18min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados Fred Costa e Noraldino Júnior (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 Noraldino Júnior, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.070/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  as  medidas  compensatórias  aplicadas  à  Coca-Cola  pela
instalação da fábrica em Itabirito, na região Central do Estado;

nº 1.071/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  o  processo de regularização  e  urbanização  do  Bairro  Água
Limpa;

nº 1.072/2015, dos deputados Fred Costa, Wander Borges e João Alberto, em que
solicitam seja encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais – DER-MG – pedido de providências para a instalação de balanças de
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pesagem de veículos na Rodovia MG-030, considerando o tráfego intenso de carretas
nessa via;

nº 1.073/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública conjunta com a Comissão de Minas e Energia, o
Projeto de Lei nº 616/2015, que trata da Política Estadual de Diversificação Produtiva
dos Municípios Mineradores;

nº 1.074/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  do  Trabalho,  da
Previdência e da Ação Social, a proposta de alteração da idade para a maioridade
penal,  considerando  a  tramitação  de  projeto  com  essa  finalidade  no  Congresso
Nacional, bem como as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente;

nº 1.075/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita ao
albergue transferido da Pedreira Padre Lopes para o Bairro Floresta;

nº 1.076/2015, dos deputados Fred Costa, Wander Borges e João Alberto, em que
solicitam seja encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a realização de
estudos sobre as melhorias das condições de infraestrutura da Estrada Rio de Peixe,
que liga as Rodovias MG-030 e BR-040, com pavimentação e melhoria das condições
de segurança, com, minimamente, a instalação de lombadas;

nº 1.077/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  a  proposta  da  Polícia  Federal  de  instalação  do  Museu  de
Ciências Forenses no prédio da Escola de Odontologia da UFMG situado no Bairro
Cidade Jardim;

nº 1.079/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a transferência do albergue da Pedreira Padre Lopes para o
Bairro Floresta;

nº 1.080/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
encaminhado  ao  procurador-geral  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  o
cumprimento  de  termos  de  ajustamento  de  conduta  celebrados  com  a  Phoenix
Mineração e Comércio  no que se refere à  redução de impostos ambientais  e de
tráfego causados pela atividade dessa empresa;

nº 1.081/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja



788
____________________________________________________________________________

realizado  seminário  legislativo  para  debater  o  contexto  e  as  perspectivas  da
democracia e do desenvolvimento da economia brasileira, considerando os diversos
desafios institucionais e econômicos atualmente enfrentados;

nº  1.082/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada
visita ao diretor-geral do DER-MG com a finalidade de debater  o cronograma e o
andamento de obras incluídas no Programa Estruturador Caminhos de Minas, no Sul
do Estado;

nº 1.083/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada
reunião conjunta com a Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência
pública, a alteração da legislação sobre porte de armas, considerando a tramitação
de projeto com essa finalidade no Congresso Nacional;

nº 1.084/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Cristina pelo 165º aniversário desse
município,  a  completar-se  no  dia  13/5/2015,  dando-se  ciência  ao  prefeito  Márcio
Barros Ribeiro;

nº 1.085/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com a  comunidade de  Cambuquira  pelo  106º  aniversário
desse  município,  a  completar-se  no  dia  11/5/2015,  dando-se  ciência  ao  prefeito
Evanderson Xavier;

nº 1.086/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita ao
DER-MG para debater o impacto no tráfego da Rodovia MG-030 de atividades de
retirada de rejeitos  realizadas pela empresa Phoenix  Mineração e Comércio,  bem
como o cumprimento de termo de ajustamento de conduta assinado pela companhia;

nº 1.087/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja encaminhado ao DER-
MG pedido de providências para que sejam implantadas barreiras do tipo new jersey
nas curvas com maior índice de acidentes da Rodovia MG-030;

nº 1.088/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Jacutinga pelo 114º aniversário desse
município; e seja dada ciência ao prefeito Noé Francisco Rodrigues;

nº 1.089/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja encaminhado ao DER-
MG pedido de providências para a instalação de lombadas na Rodovia MG-030, no
trecho entre Honório Bicalho e Rio Acima;
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nº 1.090/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o Projeto de Lei nº 695/2015, que dispõe sobre a remarcação da
área e do perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, nos Municípios de
Ouro Branco e Ouro Preto, e dá outras providências;

nº 1.091/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Senador Amaral pelo 23º aniversário
desse município, a completar-se no dia 28/4/2015; e seja dada ciência ao prefeito
Lairto Antonio de Almeida;

nº 1.092/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
encaminhado à Fundação Clóvis Salgado pedido de providências para que o Ballet
Jovem do Palácio das Artes possa continuar utilizando as instalações da fundação
para a realização das atividades do grupo;

nº 1.093/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações com a comunidade de Poço Fundo pelo  145º aniversário
desse município, a completar-se no dia 2/4/2015;

nº 1.096/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a elaboração e implementação dos planos de mobilidade urbana
nos municípios do Estado, considerando as disposições da Lei nº 12.587, de 3 de
janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;

nº 1.097/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
encaminhado à  Fundação Clóvis  Salgado pedido  de  providências  para  que,  caso
ocorra de forma inevitável o término das atividades do Ballet Jovem do Palácio das
Artes, seja franqueado ao grupo período necessário de transição;

nº 1.098/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a construção de prédios em uma área de preservação ambiental
próximo ao Vale do Sereno, em Nova Lima;

nº  1.099/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  em
audiência pública para debater as obras de expansão do gás canalizado em Belo
Horizonte pela Gasmig;

nº 1.100/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
encaminhado à Secretaria  de Cultura pedido de providências para que, caso seja
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inevitável  o  término  das  atividades  do  Ballet  Jovem  do  Palácio  das  Artes,  seja
franqueado ao grupo período necessário de transição;

nº 1.101/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja realizada audiência
pública, no Município de Passos, para debater a situação da Rodovia MG-050, que se
encontra em obras através da parceria público-privada Nascentes das Gerais;

nº 1.103/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a manutenção
do grupo artístico Ballet Jovem do Palácio das Artes, considerando sua capacidade
técnica e artística e a intenção anunciada da Fundação Clóvis Salgado de encerrá-lo;

nº 1.104/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
encaminhado à Secretaria de Cultura pedido de providências para a manutenção do
Ballet Jovem do Palácio das Artes.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.208/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita sejam realizadas visitas
aos Viadutos Guararapes, Gil Nogueira, Montese, Monte Castelo, Oscar Niemeyer e
ao elevado da Avenida João Samaha, em Belo Horizonte;

nº 1.211/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  as  irregularidades  no  processo  de  construção  dos  Viadutos
Guararapes, Gil Nogueira, Montese, Monte Castelo, Oscar Niemeyer e do elevado da
Avenida João Samaha, em Belo Horizonte;

nº 1.214/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a utilização do antigo prédio do Instituto Nacional do Seguro
Social  localizado  na  Avenida  Prudente  de  Morais,  na  região  Centro-Sul  de  Belo
Horizonte;

nº  1.217/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas  à  Promotoria  de  Justiça  de  Habitação  e  Urbanismo  do  Ministério
Público  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião  Extraordinária  desta
comissão, que debateu a concessão de licença para a construção de condomínio na
mata do Bairro Planalto, em Belo Horizonte;

nº  1.220/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte as notas
taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária desta comissão, que debateu a concessão
de licença para a construção de condomínio na mata do Bairro Planalto, em Belo
Horizonte;

nº  1.221/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas à Defensoria Pública do Estado as notas taquigráficas da 3ª Reunião
Extraordinária  desta  comissão,  que  debateu  a  concessão  de  licença  para  a
construção de condomínio na mata do Bairro Planalto, em 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, 23 de abril de 2015.
Fred Costa, presidente – Geisa Teixeira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 201/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Fred Costa,  a proposição em epígrafe “dispõe sobre  o
monitoramento de estacionamentos pagos por câmeras de segurança”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Preliminarmente, vem a matéria 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
A  proposição  em  tela  tem  como  escopo,  consoante  seu  art.  1º,  obrigar  os

estacionamentos  que  cobram  pelo  serviço  de  guarda  de  veículos  a  realizar  o
monitoramento eletrônico por meio de câmeras de segurança. Nos termos do projeto,
as imagens gravadas deverão ficar armazenadas por, no mínimo, três meses (art. 2º)
e poderão ser requisitadas para fins de investigação policial ou instrução em processo
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criminal ou cível  (art.  3º).  Por  fim, o art.  4º  prescreve que o “descumprimento do
disposto  nesta  lei  gera  a  responsabilização  cível  da  pessoa  física  ou  jurídica
responsável  pela  exploração  econômica  do  estacionamento,  em  caso  de  danos
materiais ao patrimônio do usuário do estacionamento”.

Segundo argumentou o autor da proposta, existem muitas reclamações por parte de
usuários de estacionamentos em relação a danos ocorridos durante o período em que
deixaram seus veículos nesses estabelecimentos, porque é comum a alegação de
preexistência do dano, como forma de se eximir da responsabilidade de ressarcir o
proprietário do veículo. Ainda segundo o autor, nessas situações, o principal problema
é a produção da prova de que o dano material no veículo ocorreu durante o período
em  que  ele  estava  parado  no  estacionamento  pago.  Assim,  “o  objetivo  desta
proposição  é  inverter  o  ônus  da  prova.  Caberá  ao  responsável  pela  exploração
econômica do estacionamento  gravar,  por  meio  de câmeras  de monitoramento,  o
movimento de veículos e pessoas em toda a área de estacionamento, sendo dele a
responsabilidade por assumir o prejuízo material do usuário se, por qualquer motivo,
ele  não  cumprir  com  a  sua  obrigação  de  assegurar  vigilância  eletrônica  do
estacionamento, durante todo o período de seu funcionamento”.

Observe-se, porém, que a Súmula nº 130 do Superior Tribunal de Justiça – STJ –
prescreve que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou
furto de veículo ocorrido em seu estacionamento". Ademais, a Lei Federal nº 8.078,
de 1990, o Código de Defesa do Consumidor – CDC –, já autoriza a inversão do ônus
da prova nas relações que envolvem direito do consumidor,  cabendo, no caso, ao
estabelecimento  responsável  pela  guarda do veículo demonstrar  que o  dano não
ocorreu em seu estabelecimento. Cite-se, como exemplo disso, a Apelação Cível do
Juizado Especial  do  Distrito  Federal  nº  0004760-08.2014.8.07.0009,  publicada em
8/8/2014:

“EMENTA:  JUIZADO  ESPECIAL  CIVEL.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E
CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  RESSARCIMENTO.  REPARAÇÃO  DE  DANOS
MATERIAIS.  VEÍCULO  SINISTRADO  EM  ESTACIONAMENTO  ROTATIVO  DE
SUPERMERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(ART.  333,  II,  DO  CPC).  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  SÚMULA 130  STJ.
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DANOS  MORAIS.  INCABÍVEIS.  RECURSO  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE
PROVIDO.  SENTENÇA  REFORMADA.  1.  As  provas  colhidas  nos  autos,
especialmente  as  fls.  16/22,  lograram  demonstrar  a  presença  do  autor  no
supermercado, a utilização do estacionamento e a ocorrência dos danos no veículo.
Os  requeridos não demonstraram fatos  impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  do
direito alegado pelo autor (art. 333, II, CPC). 3. Na sistemática do Código de Defesa
do Consumidor,  com incidência  da  responsabilidade civil  objetiva,  comprovados o
dano  e  o  nexo  de  causalidade,  verifica-se  presente  o  dever  de  indenizar,
independentemente da demonstração de culpa. 4. Aplicação do enunciado de Súmula
130 do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: ´A empresa responde, perante
o  cliente,  pela  reparação  de  dano  ou  furto  de  veículo  ocorrido  em  seu
estacionamento.`”.

Note-se que, ainda que o serviço de estacionamento seja prestado gratuitamente, a
obrigação  de  indenizar  os  prejuízos  do  consumidor  persiste.  É  como  decidiu  a
Segunda  Turma  Recursal  dos  Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais  do  Distrito
Federal, em 23/2/2010, na Apelação Cível do Juizado Especial do Distrito Federal nº
0022135-16.2009.807.0003, publicada em 12/03/2010:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE
VEÍCULO  NO  ESTACIONAMENTO  DE  SUPERMERCADO.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE
INDENIZAR. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. rejeitada a preliminar (ilegitimidade passiva ad causam), porque é patente que a
conduta do fornecedor ao disponibilizar área de estacionamento tem por finalidade
angariar  clientela, e por isso, responde objetivamente pelos danos decorrentes da
inadequada guarda do veículo,  ainda que o serviço seja prestado a título gratuito
(20071010107197acj,  relator Leonor Aguena, segunda turma recursal  dos juizados
especiais cíveis e criminais do DF, julgado em 04/11/2008, DJ 30/01/2009 p. 81).

II. Trata-se de situação abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, caso em
que se aplicam todas as normas nele inseridas, inclusive no que tange à inversão do
ônus da prova.
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III. O furto está suficientemente comprovado, eis que o recorrido juntou o boletim de
ocorrência (fls. 12/14), que goza de presunção juris tantum, e colacionou o registro da
ocorrência no estacionamento, emitido pelo próprio supermercado (f. 19).

IV. Ademais, incumbia ao estabelecimento comercial o ônus de provar que o furto
não aconteceu no interior de seu estacionamento, ou ainda que não houve subtração
de bens ou que o consumidor agiu de forma negligente com seu patrimônio, o que
não  ocorreu  (20070710139706acj,  relator  Robson  Barbosa  de  Azevedo,  segunda
turma  recursal  dos  juizados  especiais  cíveis  e  criminais  do  DF,  julgado  em
11/11/2008, DJ 18/12/2008 p. 141).

V.  Restou provado  ainda que  há  espaço específico  para  a  clientela  estacionar,
assim como ter a apelante contratado a LS Park para gerenciar o estacionamento
(f.39),  o  que  denota  a  ineficiência  do  serviço  de  segurança  disponibilizado  pela
recorrente (f. 45).

VI. Configurado, pois, o direito à indenização, porquanto não obstante ter sido o
veículo encontrado posteriormente, estava bastante danificado com a ausência de
diversas peças, o que evidencia o prejuízo suportado pelo furto, expresso na nota
fiscal de f. 15, no orçamento de f. 20 e no documento de f. 21, condizentes com a
ocorrência de localização de fl. 13.

VII.  Patente, portanto, a guarda pelo recorrente, incide o dever de indenizar,  em
face da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

VIII.  Aplicável  a  súmula  130/stj:  ´a  empresa  responde,  perante  o  cliente,  pela
reparação do dano ou furto ocorrido em seu estacionamento.`

IX. Recurso conhecido e improvido. sentença mantida na íntegra, o que legitima a
lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da lei nº 9.099/95.

X. Recorrente responderá pelo pagamento das custas e honorários advocatícios,
ora  fixados  em 10% do valor  da  condenação,  nos termos  do artigo  55  da  lei  nº
9.099/95”.

A propósito, esse é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais –
TJMG:

“FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE EMPRESA – DANO MATERIAL
CONFIGURADO  –  INDENIZAÇÃO  DEVIDA  AÇÃO  INDENIZAÇÃO.  DANOS
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MATERIAIS.  FURTO  DE  VEÍCULO  NO  ESTACIONAMENTO  DA  EMPRESA
REQUERIDA.  PROVA  DO  FATO  CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  DA  AUTORA.
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  130  DO  STJ.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA“.  (3ª  Turma
Recursal  – Uberlândia – Rec. 0702.07.348.253-2 – rel.  Maria Elisa Taglialegna.  J.
28/3/2007) Boletim nº 97.

Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ –, em vários julgados, deixou
assente que a empresa que, em atenção aos seus objetivos empresariais, oferece
local presumivelmente seguro para estacionamento, assume obrigação de guarda e
vigilância,  o  que  a  torna  responsável  pelos  furtos,  roubos  e  demais  prejuízos
ocorridos nas dependências do estacionamento que oferecer aos veículos de seus
clientes;  e  mais:  essa  responsabilidade  é  objetiva,  ou  seja,  independe  de
comprovação de culpa ou dolo do estabelecimento, e nem mesmo o caso fortuito é
suficiente  para  afastá-la.  Abaixo,  transcrevemos  uma  das  várias  decisões
encontradas naquela Corte:

“REsp 582047 / RS; Relator :Ministro MASSAMI UYEDA (1129); Órgão Julgador: T3
– TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento: 17/02/2009; Data da Publicação/Fonte
DJe 04/08/2009; EMENTA: RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS EM RAZÃO DE ROUBO SOFRIDO EM ESTACIONAMENTO DE
SUPERMERCADO – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – FORÇA MAIOR OU CASO
FORTUITO – NÃO RECONHECIMENTO – CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE
DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – VERIFICAÇÃO – DEVER DE PROPICIAR
A SEUS  CLIENTES  INTEGRAL  SEGURANÇA EM  ÁREA DE  SEU  DOMÍNIO  –
APLICAÇÃO  DO  DIREITO  À  ESPÉCIE  –  POSSIBILIDADE,  IN  CASU  –  DANO
MORAL – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE – "DAMNUM IN RE IPSA”, NA
ESPÉCIE – FIXAÇÃO DO QUANTUM – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA
RAZOABILIDADE – RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I – É dever de estabelecimentos como shoppings centers e hipermercados zelar
pela segurança de seu ambiente, de modo que não se há falar em força maior para
eximi-los  da  responsabilidade  civil  decorrente  de  assaltos  violentos  aos
consumidores;

II – Afastado o fundamento jurídico do acórdão a quo, cumpre a esta Corte Superior
julgar a causa, aplicando, se necessário, o direito à espécie;
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III – Por se estar diante da figura do ‘damnum in re ipsa’, ou seja, a configuração do
dano está ínsita à própria eclosão do fato pernicioso, despicienda a comprovação do
dano.

IV  –  A  fixação  da  indenização  por  dano  moral  deve  revestir-se  de  caráter
indenizatório e sancionatório, adstrito ao princípio da razoabilidade e, de outro lado,
há de servir como meio propedêutico ao agente causador do dano;

V – Recurso Especial conhecido e provido”.
Com o mesmo entendimento,  há ainda os Recursos Especiais nºs  1045775/ES,

49071  e  746555/RJ,  entre  outros.  Portanto,  o  ordenamento  jurídico  pátrio  não
desampara o consumidor que se encontra na situação prevista na proposição, fato
que demonstra a desnecessidade da medida, e,  por isso, a proposição determina
uma obrigação que onera sobremaneira os custos empresariais com a finalidade de
resguardar o consumidor em situação em que ele já está protegido, seja pelo Código
de Defesa do Consumidor,  seja pela jurisprudência de nossos tribunais.  Por  essa
razão, parece-nos que a ingerência estatal nesse ramo da economia é indevida.

Nesse  ponto,  deve-se  salientar  que  a  ordem  econômica  é  regida  por  alguns
princípios, entre os quais se encontra o princípio da livre-iniciativa, segundo o qual o
exercício  de  atividade  econômica  pelos  particulares  é  livre  e  não  deve  sofrer
ingerências por parte do poder público, a não ser que razões relevantes demandem a
interferência estatal para salvaguardar outros princípios constitucionais que, no caso,
devem prevalecer. Explicamos: o Estado pode intervir e criar regras protetivas dos
bens e direitos dos consumidores, ainda que da sua interferência decorra ônus ao
particular, sem que isso constitua atuação indevida na atividade econômica, desde
que  essa  interferência  esteja  em  consonância  com  o  ordenamento  jurídico-
constitucional.

Assim,  a  rigor,  realizar  o  monitoramento  eletrônico  do  estacionamento  seria
interessante para o fornecedor do serviço, uma vez que demonstrar que o prejuízo do
consumidor não ocorreu no interior do seu estabelecimento é um dos meios de se
esquivar  de  uma  condenação  judicial.  Para  o  consumidor,  não  vislumbramos
benefícios diretos, pois a jurisprudência é pacífica no que se refere à inversão do
ônus da prova e à espécie de responsabilidade civil.
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Nessa linha de pensamento, caberia ao fornecedor do serviço avaliar os custos e os
riscos de instalar ou não o monitoramento em questão. Entretanto, não nos parece
possível  compeli-lo,  uma vez que isso  constituiria  intervenção estatal  indevida  no
domínio econômico, violando o princípio da livre-iniciativa (art. 170, caput, inciso II e
parágrafo único, da Constituição da República).

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 201/2015.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
João Alberto,  presidente – Isauro Calais,  relator  – Bonifácio Mourão – Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.124/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.124/2015
“declara  patrimônio  histórico,  cultural  e  imaterial  do  Estado a Imprensa Oficial  do
Estado de Minas Gerais.”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 18/4/2015,  foi  a  proposição distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

O projeto  vem a  esta  comissão para  receber  parecer  sobre  a  sua  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei  sob comento declara patrimônio histórico, cultural e imaterial  do

Estado a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.
Conforme o exposto na justificação do projeto,  a Imprensa Oficial  do Estado de

Minas  Gerais  foi  criada  em  1891,  em  Ouro  Preto,  para  ser  porta-voz  dos  atos
governamentais, que antes ficavam restritos aos gabinetes. 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
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Tiradentes, mártir da Inconfidência, teve início a publicação regular do Minas Gerais e
dos impressos oficiais. De acordo com a justificação do autor do projeto, a Imprensa
Oficial  de  Minas  Gerais  tem  um  patrimônio  histórico  imponente,  um  barroco
monumental, uma cultura ímpar, diversa, é símbolo do povo mineiro e sempre marcou
o sentimento de liberdade pregado pela bandeira do Estado. Por fim, o autor ressalta
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.

O  registro  de  bens  imateriais  tem  um  papel  fundamental  na  conservação  da
memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão
das práticas culturais.

O Decreto nº 42.505, de 2002, que institui as formas de registros de bens culturais
de  natureza  imaterial  ou  intangível  que  constituem  patrimônio  cultural  do  Estado
dispõe, em seu art. 1º, § 1º, que o registro de um bem imaterial se dá com a sua
inscrição em um dos quatro Livros de Registro, a saber: o Livro dos Saberes, onde
são inscritos os conhecimentos e os modos de fazer enraizados no cotidiano das
comunidades; o Livro das Celebrações, onde são inscritos os rituais e as festas que
marcam a vivência  coletiva  do  trabalho,  da  religiosidade,  do  entretenimento  e de
outras  práticas  sociais;  o  Livro  das  Formas  de Expressão,  onde são inscritas  as
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o Livro dos Lugares,
onde são inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se
concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.

Por  sua  vez,  consideram-se  patrimônio  cultural  imaterial  as  práticas,  as
representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os instrumentos, os
objetos, os artefatos e os lugares associados a comunidades, a grupos e, em alguns
casos,  a  indivíduos  que  se  reconhecem  como  parte  desse  patrimônio.  É  ele
transmitido  de  geração a  geração  e  constantemente  recriado por  comunidades  e
grupos,  em função de seu ambiente,  de sua interação com a  natureza e de sua
história, o que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à
diversidade cultural e à criatividade humana.

Em relação à possibilidade de iniciar-se um processo de registro por meio de lei,
esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente nesse aspecto.
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Quanto  à  apreciação  do  mérito  da  matéria,  ressaltamos  a  importância  de  uma
profunda análise da Comissão de Cultura, que deverá fazê-lo em momento oportuno.

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

do Projeto de Lei nº 1.124/2015.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
João  Alberto,  presidente  e  relator  –  Isauro  Calais  –  Cristiano  Silveira  –  Luiz

Humberto Carneiro – Bonifácio Mourão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2015

ATA
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 12/5/2015
Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e João Magalhães

Sumário:  Comparecimento  – Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  –
Correspondência:  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições:  Projetos  de Lei  nºs 1.402 a 1.450/2015 – Requerimentos nºs  678 a
713/2015 – Requerimentos Ordinários  nºs  1.208 a 1.257/2015 – Proposições Não
Recebidas:  Projetos  de  lei  da  deputada  Ione  Pinheiro  (2)  –  Comunicações:
Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais e de Esporte e dos deputados
Fred  Costa,  Tito  Torres,  Gustavo  Corrêa  (5),  Luiz  Humberto  Carneiro  e  Gustavo
Valadares – Homenagem Póstuma – Oradores Inscritos: Discursos dos deputados
Dirceu Ribeiro, Braulio Braz, Bonifácio Mourão; Questões de Ordem; chamada para
verificação  do  número  regimental;  existência  de  quórum  para  a  continuação  dos
trabalhos; discursos dos deputados Elismar Prado e Fábio Cherem – 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Comunicação da Presidência – Leitura de
Comunicações – Despacho de Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 1.208 a
1.227 e 1.233 a 1.256/2015; deferimento – Votação de Requerimentos: Requerimento
Ordinário nº 1.176/2015; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum
para votação; anulação da votação; Questão de Ordem; chamada para recomposição
do número regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos –
Encerramento – Ordem do Dia.

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

Gomes – 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 – Cabo Júlio – Carlos Pimenta –
Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina
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Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Deiró Marra – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas
Melo – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Elismar Prado – Emidinho Madeira –
Fabiano Tolentino  – Fábio  Avelar  Oliveira  – Fábio Cherem –  Felipe  Attiê  – Geisa
Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  –  Gil  Pereira  –  Gilberto  Abramo –  Glaycon Franco –
Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa
– Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – João Magalhães – João
Vítor Xavier – Leandro Genaro – Léo Portela – Luiz Humberto Carneiro – Marília
Campos – Neilando Pimenta – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor
Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Sargento Rodrigues
– Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Vanderlei Miranda –
Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado João Magalhães) – Às 14h8min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
–  O deputado Wander Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

– O deputado Nozinho, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr.  Altamir  de Araújo Rôso Filho, secretário de Desenvolvimento Econômico,
agradecendo convite e informando a impossibilidade de comparecimento à audiência
da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  virtude  de  compromissos  anteriormente
agendados.

Do Sr. Antônio A. Caram Filho, diretor-geral da Arsae-MG, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 227/2015, do deputado Duarte Bechir.

Do Sr. Antônio Carlos de Alvarenga Freitas, chefe de gabinete da Polícia Civil (2),
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prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 7.950/2014, da Comissão de
Direitos Humanos, e 9.197/2014, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Djair Fiorillo Lopes, diretor do Departamento de Gestão Interna da Secretaria
Executiva do Ministério da Integração Nacional, informando a liberação dos recursos
financeiros que menciona. (– À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Heberth  Percope Seabra,  gerente  executivo  de  Governo  –  BH da  CEF,
informando a celebração de contrato entre a PMMG e o Ministério da Justiça e a CEF.
(– À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do
Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. João Cruz Reis Filho, secretário de Agricultura (2), prestando informações
relativas aos Requerimentos n°s 9.196 e 9.209/2014, da Comissão de Participação
Popular.

Da  Sra.  Josely  Ramos  Pontes,  promotora  de  justiça,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 390/2015, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Luciano Gustavo do Amaral Passos, prefeito municipal de São Joaquim de
Bicas, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 364/2015, em atenção a
pedido de diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Luiz  Carlos  de  Azevedo  Corrêa  Júnior,  superintendente  administrativo
adjunto do TJMG, prestando informações relativas ao Requerimento n° 307/2015, do
deputado Douglas Melo.

Da  Sra.  Maria  do  Carmo Araújo  Prieto,  prefeita  municipal  de  Cajuri,  prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 20/2015, em atenção a pedido de diligência
da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Guilherme Calmon, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  143/2015,  da  Comissão de  Segurança
Pública.

Do  Sr.  Paulo  Guedes,  secretário  de  Desenvolvimento  e  Integração  do  Norte  e
Nordeste  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
9.117/2014, da Comissão de Participação Popular.
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Da Sra. Sandra Maria Fonseca Cardoso, prefeita municipal de Ibiaí, confirmando
presença em visita desta Casa à Barragem de Jequitaí, em 4/5/2015.

Da Sra. Tânia Marina de Azevedo Grandal Coelho, juíza de direito, encaminhando
cópia da decisão em que determinou a interdição total da Cadeia Pública de Bueno
Brandão e  solicitando a  contribuição desta  Casa para  a solução do problema de
segurança e insalubridade que motivou essa interdição. (– Às Comissões de Direitos
Humanos e de Segurança Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 1.402/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.301/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares
do Córrego Criciúma, com sede no Município de Pedra Bonita.

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

Agricultores Familiares do Córrego Criciúma, com sede no Município de Pedra Bonita.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Durval Ângelo
Justificação:  Constituída  em  2010,  a  Associação  Comunitária  dos  Agricultores

Familiares  do  Córrego  Criciúma  é  uma  entidade  de  direito  privado,  sem  fins
lucrativos, que tem como finalidade, entre outras, congregar as pessoas interessadas
em  desenvolver  a  comunidade  nos  seus  aspectos  sociais,  econômicos,  culturais,
ambientais e políticos, pensando o desenvolvimento rural sustentável como forma de
garantir condições necessárias para a permanência das pessoas no campo.

Para  a  consecução  desse  objetivo,  pode  organizar-se  em  tantas  unidades  de
prestação  de serviços  quantas  se  fizerem necessárias,  as  quais  se  regerão pelo
regimento interno da entidade.
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Tendo em vista a importância do trabalho realizado pela associação, contamos com
a anuência dos deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o título
declaratório de utilidade pública.

– 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 1.403/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.259/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos de Piranguçu,
com sede no Município de Piranguçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos

de Piranguçu, com sede no Município de Piranguçu.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária dos Amigos de Piranguçu,  em pleno funcionamento desde
sua fundação.

A entidade é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada,
que  tem  como finalidade  prestar  serviços  de  utilidade  pública,  integrando-se  nos
serviços de defesa civil, bem como difundir ideias, elementos de cultura, tradições e
hábitos sociais da comunidade por meio da radiodifusão, entre outras atividades.

Pretende-se, com este projeto de lei, assegurar à instituição melhores condições
para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,  tendo em vista que ela
atende aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.404/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.010/2013)

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

imóvel  com  área  de  1.200m²  (mil  e  duzentos  metros  quadrados),  situado  nesse
município,  registrado  sob  o  nº  12.380,  a  fls.  139  do  Livro  3-A-1,  no  Cartório  de
Registro de Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput deste artigo será utilizado pela
administração pública municipal em projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: O imóvel de que trata esta proposição é de propriedade do Estado.

Atualmente,  porém,  o  referido  imóvel  não  cumpre  mais  a  finalidade  a  que  se
destinara. Assim, tendo em vista sua localização, é que se propõe esta doação, para
que o Município de Ibituruna possa dar ao bem uma destinação social.

Em vista  do  exposto,  espero  contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.405/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.542/2013)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Mariana o trecho rodoviário que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° – Fica desafetado o bem público constituído por trecho no sentido leste-
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oeste da Rodovia MG-262, que liga Mariana a Ponte Nova, desde o entroncamento
com a Rodovia BR-356 até o entroncamento com a Rodovia MG-129, e por trecho da
Rodovia MG-129, que liga Mariana a Santa Bárbara, que atravessa o Município de
Mariana no sentido sul-norte,  do trevo da Rodovia MG-262 até o local  conhecido
como Canela ou Morro de Santana.

Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Mariana 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 Mariana e se destina à instalação de via urbana.

Art. 3° – O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no
parágrafo único do art. 2°.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação:  Na V Conferência  das  Cidades,  realizada em 18/5/2013,  indicou a

população de Mariana a necessidade de intervenção do município nos trechos de
rodovia especificados neste projeto, de maneira a minimizar os impactos negativos e
os riscos que impõem aos moradores. Inicialmente nossa proposta seria reduzir  a
velocidade média de tráfego, mas cogitamos ainda a necessidade de intervenções
físicas  importantes,  como a  construção de trevos  e  passarelas  e a  colocação de
sinalização vertical e horizontal. Esperamos merecer atenção especial para viabilizar
a transferência de tais trechos rodoviários à responsabilidade do município, para que
o  Poder  Executivo  Municipal  possa  realizar  as  intervenções  de  que  as  vias
necessitam.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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



807
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 1.406/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.237/2013)

Dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para a contratação de artistas
nas situações que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  proibida  a  utilização de recursos públicos  para a  contratação de

artistas que em suas músicas, danças ou coreografias desvalorizem, incentivem a
violência, atentem contra a moral, a honra e aos bons costumes ou causem situação
de constrangimento.

Art.  2º  –  Os  gestores  públicos  que  descumprirem  o  disposto  no  art.1º  serão
multados em 10.000 Ufirs (dez mil Unidades Fiscais de Referência).

Paragrafo único – A receita arrecadada com as multas de que trata o caput deste
artigo  reverterá  em  favor  de  entidades  que  atuem  na  proteção  dos  direitos  das
crianças e dos adolescentes.

Art. 3º – A Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds – apresentará anualmente
relatório com os nomes dos artistas que em suas músicas, danças ou coreografias
incentivarem a violência, atentarem contra a moral e os bons costumes ou causarem
situação de constrangimento.

Art.  4º  – Serão consideradas para  efeitos  desta lei  as  apresentações em rádio,
televisão,  vídeo e  internet,  conforme o  caput do  art.  1º,  mesmo que as músicas,
danças ou coreografias não tenham sua produção custeados pelo erário.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação: Sabemos que a música é uma manifestação cultural importantíssima.

É a arte de exprimir sentimentos e transmitir  mensagens através de sons. Exerce,
portanto,  grande influência  –  por  meio  de  cadeias  de  acordes,  versos  rimados  e
sequências  vocais  –  na  formação  daquilo  que  comumente  se  chama  de  ideário
popular.

Além disso, é perfeitamente cabível afirmar que a música, mais do que expressão
artístico-cultural, configura-se como instrumento de mobilização. Afinal, quem não se
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lembra das belíssimas canções que marcaram algum momento importante em nossas
vidas!

Por isso, é importante atentar para os conteúdos ofensivos de alguns dos "hits" do
momento, especialmente no que se refere ao reducionismo e à desqualificação de
grupos  ou  classes  sociais,  femininos  ou  masculinos,  inclusive  de  crianças  ou
adolescentes.

Em algumas composições, a mulher é tratada como objeto sexual, em outras, sob o
perigoso  pretexto  de  brincadeira  momentânea,  prega-se,  mesmo  que
involuntariamente, a violência de gênero e a discriminação. Em outras, o machismo
impera de forma desrespeitosa e grotesca. É necessário ver essa situação como um
problema social e não apenas cultural. Afinal de contas, muitas pessoas internalizam
o teor dessas canções no subconsciente. Ou, pior  ainda, banalizam o destrato da
moral e dos bons costumes.

Há de se cobrarem providências acerca das questões acima suscitadas. O País
vive um momento especial,  em que o Estado, ao ter  criado espaços institucionais
para todos e lançar mão de plano de políticas públicas de gêneros diversos, assumiu
a  responsabilidade  de  eliminar  as  desigualdades.  Além  do  mais,  existem  muitas
outras formas lúdicas e criativas de celebrar a alegria, sem apresentar o ser humano
e suas carências e necessidades de forma pejorativa.

A Constituição Federal de 1988, seguindo os pressupostos internacionais e a luta
dos movimentos sociais, torna iguais os direitos de todos, inclusive no rol dos direitos
humanos; no seu art. 5°, equipara os direitos de homens e mulheres.

Nesse sentido, apresento a esta egrégia Casa Legislativa este projeto de lei, que
veda a contratação, com recursos públicos ou não, de artistas que em suas músicas,
coreografias e danças desvalorizem, incentivem a violência, atentem contra a moral,
a honra e os bons costumes ou causem situação de constrangimento.

– 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 1.407/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.746/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Restauração, com sede no
Município de Passa-Quatro.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunidade

Restauração, com sede no Município de Passa-Quatro.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação:  Esta  proposição  visa  a  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação

Comunidade Restauração. Trata-se de uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com
duração indeterminada e em pleno funcionamento desde sua fundação.

A entidade tem como finalidade o tratamento e a recuperação de pessoas em risco
de dependência química, bem como o oferecimento de acompanhamento psicológico
às suas famílias.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento de 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 1.408/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.100/2013)

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Projeto Resgate Vida Nova,
com sede no Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Recuperação Projeto

Resgate Vida Nova, com sede no Município de Campo Belo.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação:  O  Centro  de  Recuperação  Projeto  Resgate  Vida  Nova,  em  pleno

funcionamento desde sua fundação, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com
duração indeterminada.
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A entidade tem como finalidade colaborar com a recuperação e a reintegração de
dependentes químicos, visando seu bem-estar físico e emocional, bem como atuar de
diferentes formas para viabilizar a manutenção da instituição, de forma a garantir o
pleno funcionamento de suas atividades.

Pretende-se,  com  este  projeto,  assegurar  ao  centro,  que  atende  os  requisitos
constantes  na  Lei  n°  12.972,  de  27/7/1998,  melhores  condições  para  o
desenvolvimento das suas atividades.

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 1.409/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.641/2012)

Declara de utilidade pública a Associação Nova Geração de Futebol Amador, com
sede no Município de Ilicínea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Nova Geração de Futebol

Amador, com sede no Município de Ilicínea.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: Esta proposição visa a declarar de utilidade pública a Associação Nova

Geração de Futebol Amador, em pleno funcionamento desde sua fundação.
A entidade é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada,

que  tem  como finalidade  a  formação  de  atletas  mirins,  juvenis  e  amadores  com
estímulo  educacional,  proporcionando-lhes  o  bem-estar  através  da  atividade
esportiva.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo meus nobres pares a aprovar esta proposição.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.410/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.640/2012)

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos e das Pessoas Portadoras de
Deficiência, com sede no Município de Ilicínea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Amigos  e  das

Pessoas Portadoras de Deficiência, com sede no Município de Ilicínea.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: Esta proposição visa a declarar de utilidade pública a Associação dos

Amigos e das Pessoas Portadoras de Deficiência,  em pleno funcionamento desde
sua fundação. A associação é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com duração
indeterminada,  que tem como finalidades  propiciar  o  auxílio  às  pessoas  carentes
portadoras de deficiência física temporária ou permanente; e proporcionar bem-estar,
proteção e ajustamento social às pessoas tetraplégicas, acidentadas ou impedidas de
atingir o seu desenvolvimento total, limitadas em sua capacidade de locomoção ou
atividades, em estabelecimento adequado à assistência material, moral, intelectual,
social, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde
física e mental.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da

Pessoa com Deficiência, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.  103,
inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.411/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.399/2013)

Dá denominação à Rodovia MG-230, localizada no Município de Patrocínio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominada Rodovia Papa João Paulo II a atual Rodovia MG-230,

localizada no Município de Patrocínio.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Deiró Marra
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 papa João Paulo II.

Nascido Karol Josef Wojtyla, em 18 de maio de 1920, na Polônia, tornou-se papa
João  Paulo  II  em  1978,  líder  mundial  da  Igreja  Católica  Apostólica  Romana  e
soberano da Cidade do Vaticano.

Teve o terceiro maior pontificado documentado da história, reinando por 27 anos.
Foi o único papa eslavo e polaco até sua morte e o primeiro papa não italiano desde
o papa Adriano VI, em 1522.

O papa João Paulo II foi aclamado como um dos líderes mais influentes do século
XX, teve um papel fundamental na melhora das relações da Igreja Católica com as
demais religiões e foi um dos líderes que mais viajaram na história, tendo visitado 129
países  durante  seu  pontificado.  Como parte  de  sua  ênfase  especial  na  vocação
universal à santidade, beatificou 1.340 pessoas e canonizou 483 santos.

Faleceu em 2 de abril  de 2005 devido a sua saúde débil  e ao agravamento da
doença de parkinson. Em 19 de dezembro de 2009 foi proclamado “venerável” pelo
seu  sucessor,  o  Papa  Bento  XVI,  e  proclamado  beato  em  1º  de  maio  de  2011,
também pelo Papa Bento XVI, na Praça São Pedro no Vaticano.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.412/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.035/2013)

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

imóvel com área de 800m² (oitocentos metros quadrados), situado nesse município e
registrado sob o nº 12.693, a fls. 66 do Livro 3-W, no Cartório de Registro de Imóveis
do Município de Bom Sucesso.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput deste artigo será utilizado pela
administração pública municipal em projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: A certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Bom

Sucesso comprova que o  imóvel  de  que trata  a  proposição  é de propriedade do
Estado. Atualmente, porém, ele não cumpre a finalidade a que tinha sido destinado.

A localização do referido imóvel atende ao propósito desta doação, que é a de que
lha seja dada, pelo Município de Ibituruna, uma destinação social.

Em vista  do  exposto,  espero  contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa Legislativa 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 1.413/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.358/2013)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itamonte  o  imóvel  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  – Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município de Itamonte o
imóvel com área de 1.785,93m² (mil setecentos e oitenta e cinco metros e noventa e
três centímetros quadrados), situado nesse município e registrado sob o nº 4.833, a
fls. 162 do Livro 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Itanhandu.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput deste artigo será utilizado pela
administração pública municipal em projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: Certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Itanhandu

comprova  que  o  imóvel  de  que  trata  a  proposição  é  de  propriedade  do  Estado.
Atualmente, porém, o referido imóvel não cumpre mais a finalidade a que tinha sido
destinado.

Assim, tendo em vista a localização do imóvel, é que se propõe a presente doação
para que o Município de Itamonte possa dar uma destinação social ao imóvel.

Em vista  do  exposto,  espero  contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.414/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.620/2012)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Olímpio Noronha 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 Olímpio Noronha

o  imóvel  com  área  de  400m²  (quatrocentos  metros  quadrados),  situado  nesse
município e registrado sob o nº 8.417, a fls. 6 do Livro 3-Q, no Cartório de Registro de
Imóveis do Município de Olímpio Noronha.
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Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput deste artigo será utilizado pela
administração pública municipal em projetos sociais de atendimento à comunidade.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir

Justificação: A certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis do Município
de  Olímpio  Noronha  comprova  que  o  imóvel  de  que  trata  a  proposição  é  de
propriedade do Estado, ao qual foi doado por esse município. No entanto, tendo em

vista  a  localização  do  referido  imóvel  e  a  necessidade  da  preservação  de  sua
destinação social pelo Município de Olímpio Noronha é que se propõe a presente
doação.

Em vista  do  exposto,  espero  contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.415/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.389/2011)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Mantena  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 Mantena imóvel
com área de 22.940,28m² (vinte e dois mil novecentos e quarenta vírgula vinte e oito
metros quadrados), nesse município, registrado sob o nº 8.091, a fls. 103, no Livro 2-

AF, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mantena.
Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação da sede

do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Mantena de imóvel de

propriedade do Estado, situado nesse município.
Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel a fim de incorporá-lo ao patrimônio do município, para instalação da sede do
Poder Executivo Municipal.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres
deputados e deputadas 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 1.416/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.623/2012)

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  11  –  O  IPVA será  recolhido  por  meio  da  rede  bancária  credenciada  pela
Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em
cota única ou em seis parcelas mensais consecutivas.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação: O jornal  Hoje em Dia publicou, na edição do dia 1º/12/2012, matéria

dando conta de que a inadimplência relativa ao IPVA passa de R$1.000.000.000,00
no Estado. A reportagem mostra ainda que 948.030 guias de recolhimento deixaram
de ser pagas neste ano, o que representa 15% do total, e que, nos últimos três anos,
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do total de 6,2 milhões de guias do IPVA, 2,4 milhões não foram pagas em Minas
Gerais.

Primeiramente, em relação à emissão de guias, elas deixaram de ser emitidas e
encaminhadas  no  endereço de  cadastro  do  proprietário  de  veículos  automotores,
passando  o  contribuinte  a  ter  de  se  dirigir  a  uma  agência  bancária  da  rede
credenciada para pagamento do IPVA ou, em outra opção, a emitir as guias no site da
Secretaria de Estado de Fazenda – SEF. Criaram-se, assim, duas responsabilidades
para  o  contribuinte,  que,  apesar  de  ter  a  obrigação  de  pagar  o  tributo,  deveria
continuar recebendo em seu endereço as guias – a guia única e a guia referente às
parcelas  vincendas. Tal  medida se revela importante,  principalmente para aqueles
contribuintes  que  têm  dificuldades  de  utilizar  caixas  eletrônicos  e  optam  pelo
pagamento do imposto na rede bancária ou em casas lotéricas.

A alteração aqui  proposta,  qual  seja parcelar  o valor  do tributo devido em seis
parcelas, criaria  para grande parte dos contribuintes uma facilidade a mais e não
alteraria a logística da SEF e do Detran-MG, que somente escalona a liberação do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo para os contribuinte em dia com o
tributo a partir do mês de julho, e geraria a possibilidade real de reduzir, em muito, a
inadimplência.

– 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 1.417/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.229/2013)

Autoriza as escolas estaduais a ceder suas quadras esportivas à comunidade para
prática de esportes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam autorizadas as escolas estaduais que possuem quadra de esportes

a cedê-las aos requerentes da comunidade do bairro em que se localizam para a
prática de esportes, sem prejuízo de suas atividades escolares.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Deiró Marra
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Justificação: É incalculável o benefício que o esporte proporciona à sociedade. A
inclusão social  e  os  inúmeros benefícios  que a  atividade física  traz  à  saúde são
alguns itens que fazem com que o  esporte desempenhe,  perante a  sociedade,  o
importante papel de favorecer a inclusão social, tirando crianças e adolescentes das
ruas, auxiliando na prevenção e no combate às drogas e à violência e contribuindo
para a promoção da segurança pública.

Além  da  inclusão  social,  o  esporte  proporciona  inúmeros  benefícios  à  saúde
humana, atuando na prevenção de várias doenças. Por isso é essencial o estímulo e
a  prática  de  esportes,  como  forma  de  melhorar  a  convivência  na  sociedade  e
promover a paz social.

É de suma importância ressaltar que a cessão das quadras esportivas das escolas
estaduais à comunidade em que se localizam, para a prática de esportes, se dará
somente em horários e dias que não afetem o andamento das atividades escolares
dessas escolas.

– 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 1.418/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.131/2013)

Altera a Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, que dispõe sobre a política estadual
de assistência social, cria o Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas – e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, o

seguinte inciso VI:
“Art. 3º – (...)
VI – promover ações e programas de apoio às mães solteiras.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação:  As  mães  solteiras  enfrentam  muitas  dificuldades  com  relação  ao

abandono,  quer  seja  do  próprio  pai  da  criança,  quer  seja  da  própria  família.  A
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gestação e o parto são momentos delicados na vida de uma mulher, demandando
atenção e cuidados especiais, e a maternidade tem papel essencial na sociedade.
Portanto, o Estado deve assumir responsabilidades para garantir  o nascimento de
crianças saudáveis e tranquilas, contribuindo assim para a formação desses futuros
atores na construção de uma sociedade melhor.

As enormes transformações no organismo e no psiquismo da mulher  durante a
gravidez  e  o  parto  aumentam  as  probabilidades  de  adoecerem  emocionalmente
nesse período. O puerpério é reconhecido historicamente como um momento crítico
na  vida  da  mulher.  Some-se  a  isso  que  a  condição  de  mãe  solteira  e  as
circunstâncias sociais de pobreza são fatores importantes para agravar os distúrbios
psíquicos verificados no puerpério.

É  sabido  que  o  estado  afetivo  da  mãe  influencia  o  desenvolvimento  físico  e
emocional da criança. Dessa forma, mães que sofrem de depressão e tristeza pós-
parto ou de problemas emocionais durante a gestação põem em risco a saúde física
e emocional de seus filhos, podendo, inclusive, ser negligentes nos cuidados básicos
com as crianças. Essas crianças poderão desenvolver distúrbios afetivos e cognitivos
decorrentes  do  prejuízo  na  relação  mãe-bebê,  apresentando  superficialidade  nos
vínculos  afetivos,  desinteresse  por  amizades,  dificuldades  de  socialização  com
estranhos,  irregularidades  no  sono,  ansiedade,  falta  de  apetite  e  dificuldade  de
aprendizado por falta de estímulo.

A adoção de programas preventivos e de acompanhamento e assistência pré-natal
e pós-parto são importantes medidas a serem tomadas, a fim de reduzir o risco de
adoecimento psíquico e promover o bem-estar da mulher. Além disso, entendemos
que as dificuldades que atingem a mulher, em geral se apresentam de maneira mais
contundente para a mãe solteira de baixa renda. Ora, a mulher que não dispõe de
condições financeiras razoáveis e que não conta sequer com o apoio de seu parceiro
tem, sem sombra de dúvidas, maiores chances de apresentar distúrbios emocionais
durante  a  gestação  e  após  o  parto.  Por  tratar-se  de  matéria  de  saúde  pública,
merecedora  de  intervenção  social,  apresento  este  projeto  a  fim  de  minimizar
situações de exclusão social decorrentes da gravidez da mãe solteira e promover a
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saúde e o bem-estar da gestante e do nascituro. Diante do exposto e pelo alcance
social desta propositura, peço a colaboração de meus pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.419/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.102/2013)

Institui o Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes – SEPT-MG – e cria o Comitê Estadual
para a Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos
ou Degradantes – CEPT-MG – e o Mecanismo Estadual de Prevenção da Tortura e de
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes – MEPT-MG – e
dá outras providências.

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

Do Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes – SEPT.

Art. 1º – Fica instituído o Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes de Minas Gerais – SEPT
–,  com  o  objetivo  de  prevenir  a  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,
desumanos ou degradantes no Estado, por meio de articulação e atuação cooperativa
de seus integrantes, permitindo trocas de informação e intercâmbio de boas práticas.

Parágrafo único – O SEPT será composto pelo Comitê Estadual para a Prevenção
da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes –
CEPT –, pelo Mecanismo Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes – MEPT – e pela Secretaria Executiva
do Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes – SESEPT.

Art. 2º – Para os fins desta lei, considera-se:
I – tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes: além

dos tipos penais previstos na Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, a definição constante
no art.  1º  da  Convenção da Organização das Nações  Unidas Contra  a  Tortura  e
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Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, promulgada pelo
Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991;

II  –  pessoas  privadas de liberdade:  aquelas  obrigadas a permanecer  em locais
públicos ou privados, dos quais não possam sair por vontade própria,  abrangendo
instituições  de  longa  permanência  para  idosos;  centros  de  detenção;
estabelecimentos  penais;  hospitais  psiquiátricos;  casas  de  custódia;  instituições
socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei; comunidades terapêuticas;
centros de detenção disciplinar ou não, em âmbito militar e de policiais civis; bem
como as respectivas instalações mantidas pelos órgãos elencados no art. 61 da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984.

§ 1º – Não estão excluídos deste rol exemplificativo outros locais de privação de
liberdade.

§ 2º – Para os fins desta lei, considerar-se-á o tratamento conferido aos familiares
das pessoas em privação de liberdade, no que concerne ao exercício de sua relação
com o familiar privado de liberdade, como inclusos no objeto de atuação do SEPT.

Art.  3º  –  Os  integrantes  do  SEPT  deverão  observar  os  seguintes  princípios:  a
proteção  da  dignidade  da  pessoa  humana,  universalidade,  indivisibilidade,
transversalidade,  objetividade,  igualdade,  imparcialidade,  não  seletividade,  não
discriminação, legalidade impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e as
seguintes diretrizes:

I – respeito integral aos direitos humanos, em especial das pessoas privadas de
liberdade;

II – articulação com as demais esferas de governo e de poder e com os órgãos
responsáveis  pela  segurança  pública,  pela  custódia  de  pessoas  privadas  de
liberdade, por locais de internação de longa permanência e pela proteção de direitos
humanos;

III – adoção das medidas necessárias, no âmbito de suas competências, para a
prevenção  da  tortura  e  de  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou
degradantes.

CAPÍTULO II
Do Comitê  Estadual  para  a  Prevenção da Tortura  e  de  Outros  Tratamentos  ou

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes – CEPT
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Art.  4º  –  O  CEPT  terá  caráter  deliberativo  e  será  constituído  por  membros
representantes de órgãos e entidades  governamentais e da sociedade civil,  cujas
atividades-fim  estejam  relacionadas  ao  monitoramento,  supervisão  e  controle  de
estabelecimentos e unidades onde se encontrem pessoas privadas de liberdade ou à
promoção da defesa dos direitos e interesses dessas pessoas.

Art. 5º – O CEPT será composto por 30 membros no total, cuja forma de escolha
será definida em regimento interno, garantida a publicação de edital e a escolha das
organizações da sociedade civil em fórum autônomo, da seguinte forma:

I – um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;
II – um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;
III– um representante da Secretaria de Estado de Saúde;
IV – um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais;
V – um representante do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;
VI – um representante do Ministério Público Estadual de Minas Gerais;
VII – um representante da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;
VIII – um representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos;
IX  –  um  representante  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente de Minas Gerais;
X – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Minas Gerais;
XI – um representante do Conselho Estadual de Psicologia;
XII – um representante do Conselho Estadual de Assistência Social;
XIII – um representante da Corregedoria Geral de Polícia Civil;
XIV – um representante da Corregedoria da Polícia Militar;
XV – dezesseis representantes membros de organizações da sociedade civil com

reconhecida atuação no Estado.
§ 1º – Haverá um suplente para cada membro titular do CEPT.
§ 2º  –  Representantes dos Conselhos da Comunidade das Varas de  Execução

Penal,  entre outras instituições, participarão do CEPT na condição de convidados,
com direito a voz, não estando contabilizados entre os trinta representantes acima
referidos.
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§  3º  –  Para  os  fins  desta  lei,  por  atividades-fim  considerar-se-ão  aquelas
relacionadas  às  atribuições  legais  ou  estatutárias  ou  com  notória  atuação  na
temática.

§ 4º – A Presidência e a Vice-Presidência do CEPT serão exercidas por um de seus
membros, eleitos pelo próprio CEPT, em mandato de dois anos, sendo permitida uma
reeleição, na forma do regimento interno.

§  5º  –  As  entidades  eleitas  cumprirão  mandato  de  dois  anos,  permitida  a
recondução.

§ 6º – As entidades representativas da sociedade civil elegíveis para participar do
CEPT farão as suas indicações nos termos previstos em seus estatutos, e a escolha
das entidades será realizada em reunião aberta ao público, especialmente convocada
para tal fim pelo Presidente do Comitê Estadual para a Prevenção da Tortura e de
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, mediante edital.

§  7º  – Poderão participar  das reuniões do CEPT, a convite do presidente e na
qualidade de observadores, especialistas e representantes de instituições públicas ou
privadas,  que exerçam relevantes atividades na prevenção da tortura  e de outros
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

§  8º  –  A participação  dos  membros  no  CEPT será  considerada  função  pública
relevante, não remunerada.

Art.  6º  – Compete ao CEPT o exercício  das seguintes  atribuições,  entre outras
relevantes para o objeto desta lei:

I  –  acompanhar,  monitorar  e  avaliar  a  implementação  das  ações,  programas,
projetos  e  planos  desenvolvidos  em  âmbito  estadual,  bem  como  propor  o  seu
aperfeiçoamento;

II – acompanhar, monitorar, avaliar e colaborar para o aprimoramento das funções
de órgãos de âmbito nacional ou estadual cuja atuação esteja relacionada com suas
finalidades;

III  –  acompanhar  a tramitação dos procedimentos  de  apuração administrativa  e
judicial, com vista ao seu cumprimento e celeridade;

IV  –  auxiliar  os  trabalhos  da  Presidência  do  CEPT,  no  que  diz  respeito  à
convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias, elaboração de atas e controle
da documentação expedida e recebida pelo CEPT.
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V – acompanhar a tramitação de propostas normativas;
VI – propor, avaliar e acompanhar projetos de cooperação técnica a serem firmados

entre o Estado e a União, bem como entre o Estado e os organismos nacionais e
internacionais que tratam da prevenção da tortura e de outros tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes;

VII – recomendar a elaboração de estudos e pesquisas e incentivar a realização de
campanhas  e  o  desenvolvimento  de  políticas  e  programas  relacionados  com  a
prevenção  da  tortura  e  de  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou
degradantes;

VIII  –  articular-se com organizações e organismos locais,  regionais,  nacionais  e
internacionais, com especial atenção à implementação das orientações do Sistema
Interamericano de Direitos Humanos e da Organização das Nações Unidas;

IX – receber denúncias e relatórios da SESEPT e do MEPT, mantendo-se sempre
atualizado sobre as ações desenvolvidas no âmbito desses órgãos;

X – coordenar e deliberar sobre as ações necessárias para a implementação das
recomendações  do  MEPT  e  com  ele  se  empenhar  em  diálogo  sobre  possíveis
medidas de implementação;

XI – apoiar a criação de comitês ou comissões assemelhadas na esfera municipal
para o monitoramento e a avaliação das ações locais;

XII  –  fortalecer,  junto  aos  atores  locais,  a  atuação  dos  órgãos  e  entidades
integrantes do SEPT, de modo a inibir represálias e retaliações contra a sua atuação;

XIII – difundir as boas práticas e as experiências exitosas de órgãos e entidades
municipais, estaduais, nacionais e internacionais;

XIV – coordenar o processo de seleção dos membros do MEPT, nos termos desta
lei e do regimento interno;

XV – elaborar relatório anual de atividades, na forma e no prazo dispostos em seu
regimento interno;

XVI  –  fornecer  informações  relativas  ao  número,  tratamento  e  condições  de
detenção das pessoas privadas de liberdade no âmbito do Estado.

XVII – elaborar e aprovar seu regimento interno.
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CAPÍTULO III
Do Mecanismo Estadual  de  Prevenção  da  Tortura  e  de  Outros  Tratamentos  ou

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes – MEPT
Art.  7º  –  Fica  criado,  no  âmbito  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerias,  o

Mecanismo Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes – MEPT.

§ 1º  – O MEPT será composto por  onze peritos,  nomeados pelo presidente da
Assembleia Legislativa de Minas Gerias para mandato fixo de três anos, permitida a
recondução,  todos  com  notório  conhecimento,  ilibada  reputação,  atuação  e
experiência na defesa, garantia ou promoção dos direitos humanos.

§ 2º – Assegurar-se-á, entre os onze peritos, pelo menos um profissional de cada
uma das especialidades abaixo indicadas, com as habilidades e os conhecimentos
profissionais necessários para o desempenho das atribuições do MEPT:

I – medicina;
II – arquitetura ou engenharia;
III – direito;
IV – psicologia;
V – serviço social.
§ 3º – Não ficam excluídas outras áreas de formação e experiências pertinentes ao

desempenho das atribuições do MEPT.
§ 4º – A composição do Mecanismo Estadual de Prevenção à Tortura de Minas

Gerais  deverá  ser  de  caráter  multidisciplinar  e  buscar  o  equilíbrio  de  gênero  e
representação adequada de grupos étnicos e minorias do Estado.

§ 5º – A escolha dos peritos que comporão o MEPT se dará por meio de seleção
pública, cujo procedimento será definido em edital a ser publicado pelo CEPT, de
acordo com as regras definidas em regimento interno.

§ 6º – o exercício de cargo no Mecanismo Estadual de Prevenção à Tortura de
Minas Gerais não configura representação de instituição ou organizações de qualquer
natureza.

§  7º  –  Os  conselhos  profissionais  relacionados  com  as  áreas  de  formação
presentes  no  MEPT  serão  expressamente  consultados  sobre  as  candidaturas
apresentadas.
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§ 8º – O processo de seleção de peritos para a composição do MEPT será público,
passível de impugnação das candidaturas por qualquer interessado baseada em fatos
que possam comprometer sua independência e imparcialidade.

§ 9º – O CEPT apresentará lista única para cada uma das onze vagas de perito,
observada  a  regra  disposta  no  §  2º,  e  a  encaminhará  para  homologação  do
presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

§ 10 – Os membros do MEPT terão independência na sua atuação e garantia do
seu mandato, do qual não serão destituídos senão pelo presidente da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais na comprovação de autoria e materialidade de crime em
sentença  transitada  em  julgado  ou  de  grave  violação  ao  dever  funcional,  após
procedimento administrativo desenvolvido no âmbito do CPT, em que se garanta a
ampla defesa e o contraditório.

§ 11 – O afastamento cautelar de membro do MEPT poderá ser determinado por
decisão fundamentada da maioria dos demais membros, no caso de constatação de
indício de autoria e materialidade de crime ou de violação ao dever funcional, o que
perdurará até a conclusão do procedimento administrativo de que trata o § 10º.

§ 12 – É assegurada aos membros do MEPT remuneração compatível com o cargo
e  com  as  atividades  desenvolvidas,  tomando  como  referência  a  remuneração
correspondente à do cargo em VL-43.

Art. 8º – Compete ao MEPT:
I – planejar, realizar e monitorar visitas periódicas e regulares a pessoas privadas

de liberdade, para verificar as condições de fato e de direito a que se encontram
submetidas;

II – requisitar da autoridade competente a instauração imediata de inquérito policial
e de procedimento administrativo, caso se constatem indícios da prática de tortura ou
de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes;

III – elaborar relatório circunstanciado de cada visita realizada nos termos do inciso
I e, no prazo máximo de quinze dias, apresentá-lo ao CEPT, à Procuradoria-Geral de
Justiça,  às  autoridades  responsáveis  pela  detenção  e  outras  autoridades
competentes, a fim de que solucionem os problemas identificados e aprimorem as
condições de privação de liberdade;



827
____________________________________________________________________________

IV – elaborar relatório anual circunstanciado e sistematizado sobre o conjunto de
visitas  realizadas  e  recomendações  formuladas  e  apresentá-lo  ao  CEPT,  à
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  à  Defensoria  Pública-Geral  e  às  autoridades
responsáveis  pela  detenção  e  outras  autoridades  competentes,  a  fim  de  que
solucionem os problemas identificados e aprimorem as condições  de privação de
liberdade;

V – fazer publicar e promover a difusão dos relatórios anuais das visitas realizadas;
VI – sugerir propostas a respeito da legislação existente;
VII – elaborar e aprovar o seu regimento interno;
VIII  –  articular  com  o  Mecanismo Preventivo  Nacional  e  com os Conselhos  da

Comunidade das  Varas de  Execução Penal,  bem como outras  organizações  com
atuação na temática, com o objetivo de obter apoio, sempre que necessário, em suas
missões no território mineiro, e de unificar as estratégias e políticas de prevenção da
tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

§ 1º – A criação e o funcionamento do MEPT não implicam limitação de acesso às
unidades  de  detenção  por  outras  entidades  públicas  ou  da  sociedade  civil  que
exerçam  funções  semelhantes  de  prevenção  da  prática  de  tortura  e  de  outros
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes contra pessoas privadas de
liberdade.

§ 2º – Nas visitas previstas no caput deste artigo, o MEPT poderá ser representado
por todos ou parte de seus membros e poderá convidar representantes de entidades
da  sociedade  civil,  peritos  e  especialistas  com  atuação  em  áreas  afins,
responsabilizando-se  o  MEPT  pelo  treinamento  prévio  e  atuação  dos  convidados
relativamente às visitas realizadas.

§ 3º – As recomendações formuladas pelo MEPT servirão também como diretrizes
para a seleção e repasse de recursos orçamentários de órgãos e fundos estaduais
com  atribuições  relacionadas  ao  aprimoramento  das  condições  de  privação  de
liberdade no Estado.

§  4º  –  Os  Departamentos  da  Polícia  Civil,  da  Polícia  Militar,  bem  como  o
Departamento  da  Polícia  Rodoviária  Estadual,  prestarão,  no  âmbito  de  suas
respectivas competências, o apoio necessário ao funcionamento do MEPT.
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Art. 9º – São assegurados ao MEPT e aos seus membros:
I – o acesso às informações e registros relativos aos números e à identidade de

pessoas privadas de liberdade,  às condições de detenção e ao tratamento a elas
conferido;

II – o acesso aos números de unidades de privação de liberdade e a respectiva
lotação e localização de cada uma;

III – o acesso imediato e irrestrito a locais públicos ou privados onde se encontrem
pessoas privadas de liberdade a que se refere o art. 2º, II, independentemente de
comunicação ou autorização prévia;

IV – a prerrogativa de entrevistar pessoas privadas de liberdade ou qualquer outra
pessoa  que  possa  fornecer  informações  relevantes,  reservadamente  e  sem
testemunhas, em local que garanta a segurança e o sigilo necessários;

V – a escolha dos locais a visitar  e das pessoas a serem entrevistadas, com a
possibilidade,  inclusive,  de  fazer  registros  por  meio  da  utilização  de  recursos
audiovisuais, respeitada a intimidade das pessoas envolvidas.

§  1º  –  A  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerias  prestará  o  apoio  técnico,
administrativo e financeiro ao MEPT e aos seus membros.

§ 2º – As informações obtidas pelo MEPT serão públicas, exceto nos casos em que,
a seu critério, a manutenção de sigilo seja relevante para resguardar a segurança,
intimidade,  vida  privada,  honra  ou  imagem  de  pessoas,  sendo,  ainda,  vedada  a
publicação  de  qualquer  dado  pessoal  sem  o  consentimento  expresso  da  pessoa
envolvida.

§ 3º – Não se prejudicará pessoa, órgão ou entidade por ter fornecido informação
ao MEPT, assim como não se permitirá que nenhum servidor público ou autoridade
lhes ordenem, apliquem, permitam ou tolerem sanção relacionada com esse fato.

§  4º  –  O  MEPT  poderá  solicitar  auxílio  das  forças  policiais  para  melhor
desempenhar as atividades e funções atribuídas nos incisos do presente artigo.

Art. 10 – O MEPT poderá trabalhar de forma articulada com os demais órgãos que
atuem na temática de prevenção da tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes e que não sejam parte do SEPT.
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CAPÍTULO IV
Da Secretaria Executiva do Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes – SESEPT.
Art.  11  –  Fica  instituída  a  Secretaria  Executiva  do  Mecanismo  Estadual  de

Prevenção da Tortura – SESEPT – no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado, a
qual  tem  por  objetivo  prevenir  a  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,
desumanos ou degradantes, mediante o exercício das seguintes  atribuições,  entre
outras:

I – subsidiar a atuação do CEPT e do MEPT por meio do desenvolvimento de ações
voltadas à operacionalização de suas atividades;

II – contribuir para a implementação das recomendações do CEPT e do MEPT e
com eles se empenhar em diálogo sobre possíveis medidas de implementação;

III  –  construir  e  manter banco de dados com informações sobre a atuação dos
órgãos governamentais e não governamentais;

IV  –  construir  e  manter  cadastro  de  alegações,  denúncias  criminais  e decisões
judiciais;

V – instruir a atuação do CEPT e do MEPT através do fornecimento de dados e
informações;

VI – acompanhar e contribuir para a operacionalização do processo de seleção dos
membros do MEPT, nos termos desta lei e do regimento interno;

Art. 12 – A SESEPT será composta por um Secretário Executivo e dois técnicos
auxiliares.

Parágrafo  único  –  Os  membros  da  SESEPT serão  selecionados  pelo  CEPT  e
nomeados pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 13 – Para possibilitar maior intercâmbio de ideias e experiências no âmbito do
MEPT, seus primeiros  membros cumprirão  mandatos diferenciados,  nos seguintes
termos:

I – três peritos serão nomeados para cumprir mandato de três anos;
II – quatro peritos serão nomeados para cumprir mandato de quatro anos;
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III – quatro peritos serão nomeados para cumprir mandato de cinco anos.
Parágrafo único – Nos mandatos subsequentes, dever-se-á aplicar o disposto no §

1º do art. 7º.
Art. 14 – O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para o funcionamento

do SEPT.
Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Durval Ângelo
Justificação:  A  tortura  é  universalmente  reconhecida  como  uma  das  mais

repugnantes violações dos direitos humanos. Por essa razão, ela foi um dos primeiros
crimes contra a humanidade a ser reconhecido no âmbito internacional, logo após o
genocídio.

A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção Contra a Tortura e
Outros  Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou  Degradantes  em  10  de
dezembro de 1984, em sua Sessão XL, realizada em Nova York. Tal convenção já foi
ratificada por 124 países, número de adesões elevado e que demonstra a relevância
do tema e o consenso internacional sobre o assunto.

Essa  convenção  foi  promulgada  pelo  Brasil  em  15/2/1991,  através  do  Decreto
Presidencial nº 40. A iniciativa é relevante no processo de consolidação dos princípios
proclamados  pela  Carta  das  Nações  Unidas  em  nosso  país,  que  são  o
reconhecimento dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família
humana, fundamentos da liberdade, da justiça e da paz no mundo.

A Convenção das Nações Unidas exige de todos os países signatários um esforço
em promover adequações em sua legislação e implementar políticas públicas para
que  a  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou  degradantes
sejam erradicados.

Esta tarefa deve ser compartilhada simultaneamente por todas as esferas do poder
público e da sociedade civil,  pois,  apesar de muitos esforços, a prática da tortura
continua persistente e manchando a democracia do Brasil.

Uma análise realizada pelo relator especial da ONU, Nigel Rodley, que visitou o
Brasil em agosto e setembro de 2000, aponta que ainda existem muitas práticas de
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tortura  no  País.  No  relatório  E/CN.4/2001/66/Add.  2,  gerado  pela  pesquisa  e
apresentado  à  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  ONU,  em  2001,  são  feitas
recomendações ao governo de medidas para assegurar que o compromisso de pôr
fim a atos de torturas seja efetivado. No documento, o relator fez questão de frisar
que a tortura e outras formas de maus-tratos são “crime de oportunidade”, na medida
em que pressupõem a certeza da impunidade por parte do agressor e a facilitação do
ato graças à falta de monitoramento e controle externo de sua práticas.

O relatório aponta que as principais vítimas de torturas são pessoas pobres, sem
influência socioeconômica ou política, em sua maioria doentes mentais, crianças e
adolescentes em abrigos, pessoas detidas pela prática de delitos e que, por essas
circunstâncias, encontram dificuldade em acessar a justiça para denunciar a tortura e
obter  reparação.  Tal  conjunto de caraterísticas  parece encorajar  os  torturadores a
perpetrar os maus-tratos. Essa atitude sustenta-se em tradições sociais e culturais
discriminatórias  e  restritivas  da  liberdade,  legado  do  patrimonialismo  escravista,
segundo  o  qual  pobres  e  delinquentes  não  são  reconhecidos  como  titulares  de
direitos. Os algozes sentem-se então seguros de sua impunidade, pois percebem que
as  vítimas,  além  de  desprezadas  socialmente,  desconhecem  seus  direitos  e  não
estão equipadas para transitar na intrincada estrutura judiciária.

Para superar essa triste realidade que enfrentam as vítimas, um esforço político
persistente deve se concentrar em adoções de medidas repressivas e principalmente
preventivas. De um lado, é indispensável o fim da cultura de impunidade, exigindo-se
do Estado rigor  no dever de investigar,  processar e punir  seus perpetradores.  De
outro lado, é de fundamental importância a criação e a manutenção de mecanismos
que eliminem a oportunidade de torturar, garantindo o respeito à dignidade da pessoa
humana em todas as situações.

Nesse sentido é que se propõe a criação do Comitê e do Mecanismo de Prevenção
à Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes em
Minas Gerais. Esses dispositivos têm como principal tarefa realizar o monitoramento
periódico nos estabelecimentos de custódia e abrigo de pessoas, coletar informações
relevantes e elaborar relatórios com recomendações que podem servir de base para
que as autoridades competentes tomem medidas capazes  de coibir  e  erradicar  a
ocorrência dessas práticas.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.420/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.549/2012)

Institui o Dia Internacional do Direito à Verdade no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  instituído  o  Dia Internacional  do  Direito  à  Verdade sobre  Graves

Violações  aos  Direitos  Humanos  e  à  Dignidade  das  Vítimas,  a  ser  celebrado
anualmente, em todo o Estado, em 24 de março.

Art. 2° – O dia 24 de março é dedicado à reflexão coletiva a respeito da importância
do conhecimento circunstanciado das situações em que tiverem ocorrido violações
graves  aos  direitos  humanos,  seja  para  a  reafirmação  da dignidade  humana  das
vítimas, seja para a superação dos estigmas sociais criados por tais violações.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Durval Ângelo
Justificação: A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, em 2010, o dia 24

de março como Dia Internacional do Direito à Verdade sobre Graves Violações aos
Direitos Humanos e da Dignidade das Vítimas. A iniciativa é relevante no processo de
disseminação  do  pleno  reconhecimento  do  direito  das  vítimas  à  dignidade  e  à
verdade como um direito humano de valor equivalente ao dos direitos fundamentais
de formulação mais antiga.

A resolução da referida assembleia geral,  dedicada ao tema,  foi  particularmente
feliz  ao  fundar  a  decisão,  em  primeiro  lugar,  nos  mais  abrangentes  documentos
internacionais dedicados à construção de um mundo livre de opressão e de injustiça,
como  a  própria  Carta  das  Nações  Unidas,  a  Declaração  Universal  de  Direitos
Humanos ou, mais recentemente, a Declaração e o Programa de Ação de Viena,
assinados  na  II  Conferência  Mundial  sobre  Direitos  Humanos,  de  1993.  Essas
referências a documentos consolidados realçam o fato inegável de que os direitos à
verdade e à dignidade não surgem do nada,  mas são desdobramentos históricos
indispensáveis  à  plena  realização  do  núcleo  original  dos  direitos  humanos
comumente reconhecidos.
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A resolução indicou, ademais, uma série de decisões internacionais recentes, que
vêm dando suporte ao pleno reconhecimento do direito à verdade, como a convenção
internacional para a proteção de todas as pessoas contra as desaparições forçadas,
de 2006, que realça o direito de se conhecer a verdade sobre as circunstâncias do
desaparecimento, a evolução e o resultado das investigações e o destino da pessoa
desaparecida.  As  várias  referências  contidas  na  resolução  a  normas  e  decisões
recentes  relativas  ao direito  à  verdade ilustram abundantemente  o  fato  de  que a
primeira  década  do  século  XXI  tem  testemunhado  a  consolidação,  no  plano
internacional, desse importante desdobramento dos direitos humanos.

A efetividade do Dia Internacional do Direito à Verdade sobre Graves Violações aos
Direitos Humanos e da Dignidade das Vítimas depende agora do esforço dos países
membros das Nações Unidas para internalizar a reflexão proposta na resolução da
Assembleia  Geral.  O  Brasil  pode  e  deve  assumir  uma postura  incisiva  quanto  à
matéria. Nossas instituições de representação política, em particular, sejam elas de
âmbito municipal, estadual, distrital ou nacional, precisam colocar o 24 de março em
posição de destaque em seu calendário anual de trabalhos.

Uma iniciativa  importante  nessa área é  a da  consagração do dia  24  de março
também em nossa legislação interna. A Rede Legislativa pela Memória, Verdade e
Justiça, lançada no dia 28 de março de 2012, na Câmara dos Deputados, tomou a
decisão de incentivar a mobilização de todas as casas legislativas do país para a
aprovação de proposições, com conteúdos semelhantes, destinadas a incorporar o
Dia Internacional do Direito à Verdade sobre Graves Violações aos Direitos Humanos
e da Dignidade das Vítimas nos calendários oficiais de nível municipal, estadual e
federal. Este projeto de lei faz parte, portanto, de uma ampla articulação nacional ao
redor do tema, cujo objetivo não é apenas o de dispor, ao fim do processo, de uma
data oficial  de referência para a celebração do direito à verdade, mas ainda o de
levantar a discussão sobre a matéria, nos vários âmbitos da Federação, a partir da
própria tramitação das respectivas proposições legislativas.

Dessa perspectiva, a determinação da Lei nº 12.345, de 2010, exigindo a realização
de consultas e audiências públicas que forneçam suporte à decisão de se instituírem
datas comemorativas, resulta favorável à iniciativa, pois é justamente a criação de
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espaços de reflexão sobre o tema que motiva a apresentação desta proposição e de
proposições semelhantes nas demais casas legislativas. Sendo assim, mesmo que a
referida lei se aplique apenas à legislação federal, as consultas e audiências públicas
podem e devem ser realizadas nas casas legislativas municipais e estaduais,  pois
elas  farão parte do processo de adensamento da reflexão nacional  a respeito  do
direito  à  verdade e  a  respeito  da  dignidade das vítimas  de  violações graves aos
direitos  humanos.  A  multiplicação  dos  fóruns  de  discussão  ao  longo  do  País
contribuirá, ademais, para dar concretude à própria Rede Legislativa pela Memória,
Verdade e Justiça e para a circulação de informações dentro da referida rede.

Merece destaque, por fim, o fato de que as Nações Unidas tenham escolhido como
referência  para  a  luta  pela  verdade  e  pela  dignidade  das  vítimas  o  dia  em  que
Monsenhor  Óscar  Arnulfo  Romero,  bispo  e  mártir  de  EI  Salvador,  pagou  com  a
própria  vida  “sua  dedicação  ao  serviço  da  humanidade,  no  contexto  de  conflitos
armados, como humanista consagrado à defesa dos direitos humanos, à proteção de
vidas humanas e à promoção da dignidade do ser humano”. Infelizmente, o sacrifício
de  muitas  brasileiras  e  muitos  brasileiros  também  poderia  ser  tomado  como
referência  nacional  para  a  mesma  luta.  No  entanto,  ao  consagrarmos  a  data
escolhida pelas Nações Unidas, estaremos dando mais um sinal de que se trata de
uma luta internacional e estaremos partilhando nossas angústias com as de nossos
irmãos latino-americanos.

– 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 1.421/2015
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rosa de Saron – Acros –,

com sede no Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Rosa de

Saron – Acros.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Gilberto Abramo
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Justificação: A Associação Comunitária Rosa de Saron – Acros – foi fundada em 1º
de fevereiro de 1998. Entidade filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos, tem por
objetivo promover a assistência social, a cultura, a preservação do meio ambiente e
do voluntariado.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas  e  não
remunerados pelo exercício  de  suas funções,  e desde a  sua fundação a referida
entidade 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 as finalidades propostas.

– 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 1.422/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.958/2013)

Obriga  os  supermercados  e  estabelecimentos similares  de  varejo ou  atacado a
divulgarem a validade dos alimentos postos em promoção em seus estabelecimentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Os estabelecimentos comerciais  de  produtos  alimentícios,  incluindo os

hipermercados,  supermercados  e  similares  de  varejo  ou  atacado,  ao  divulgarem
promoções de mercadorias, obedecerão às seguintes disposições:

I – as mercadorias expostas em promoção deverão ser acompanhadas de aviso
com informação do prazo de validade;

II – o aviso deverá ter dimensão duas vezes maior que o empregado para o anúncio
da oferta.

Art. 2º – O descumprimento desta lei acarretará ao infrator as penalidades previstas
no Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação:  É  prática  corrente  os  estabelecimentos  comerciais  de  produtos
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alimentícios,  hipermercados,  supermercados  e  similares  colocarem  em  promoção
mercadorias que estão com o prazo de validade curto ou por vencer. Essa prática
leva muitos consumidores a comprar um produto achando que estão fazendo um bom
negócio,  sem  considerar,  no  entanto,  que  esse  produto  deverá  ser  consumido
imediatamente.

Muitos são levados ao engano, pois não verificam ou não conseguem verificar a
data de validade do produto adquirido. Pessoas idosas, por exemplo, que são mais
vulneráveis, acabam por levar um produto praticamente vencido, por um preço menor,
achando  que  poderão  consumi-lo  no  tempo  médio,  se  comparado  a  aquisições
anteriores.

Esta proposição visa beneficiar e proteger os consumidores ao tornar obrigatório
que  os  estabelecimentos  comerciais  divulguem  nos  anúncios  das  mercadorias
colocadas em promoção a respectiva data de validade. Além disso, a imposição do
tamanho  do  texto  facilitará  aos  idosos,  deficientes  visuais  parciais  e  crianças  a
verificação  prévia  dessa  data  e  evitará  que  levem  as  mercadorias  com  validade
próxima ao vencimento.

Contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 329/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.423/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.496/2012)

Dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de visita técnica ao consumidor para
a elaboração de orçamento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica  proibida  a cobrança da taxa de visita  técnica  ao consumidor,  no

âmbito do Estado,  por  empresas prestadoras de  serviços ou  técnicos autônomos,
para elaboração de orçamento para prestação de serviço.

Art. 2º – A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon
– MG – poderá exercer a fiscalização para cumprimento desta lei, bem como receber
denúncias dos consumidores que se sentirem lesados.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  Este  projeto  pretende inibir  os  abusos que vêm sendo perpetrados

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

Nesse sentido o Código de Defesa do Consumidor – CDC – prescreve:
“Art. 39 – É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas

abusivas:
(…)
VI – executar serviços sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa

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

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

orçamento  prévio  discriminando  o  valor  da  mão  de  obra,  dos  materiais  e
equipamentos  a  serem  empregados,  as  condições  de  pagamento,  bem  como as
datas de início e término dos serviços”.

Ainda de acordo com o art. 40, elaborado o orçamento, o prestador de serviços
deve garantir sua validade durante 10 dias, conforme o § 1º. Aprovado o orçamento,
ficam os  contraentes por  ele  obrigados,  nos termos do §  2º.  E,  finalmente,  se o
prestador  de  serviço  esqueceu  algum  detalhe,  não  computou  algum  custo,  sairá
perdendo, pois o orçamento não poderá ser alterado, de acordo com o § 3º.

Assim, há de se concluir que, não havendo prestação de serviço, de forma alguma
se pode impor o preço de uma visita ou condicionar a confecção do orçamento a um
determinado custo.

Nesse  sentido,  a  presente  propositura  pretende  suprir  lacunas  sobre  o  tema,
munindo os consumidores de instrumento normativo eficaz, de modo a preservar a
liberdade  da  obtenção  do  orçamento  e  impedir  situações,  como  as  atualmente
praticadas pelas prestadoras de serviços, que impedem o livre exercício de escolha
do cliente.
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Diante do exposto, contamos 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 809/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.424/2015
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 profissionais de que
trata a Lei Federal nº 12.009, de 29 de julho de 2009, para aquisição de motocicleta e
motonetas, nas condições que estabelece, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –  aos
profissionais de que trata a Lei Federal nº 12.009, de 29 de julho de 2009, no âmbito
do Estado, para aquisição de motocicletas e motonetas.

Art. 2° – Os profissionais de que trata a Lei Federal nº 12.009, de 29 de julho de
2009, deverão necessariamente exercer sua atividade no âmbito do Estado.

Art.  3°  –  A Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  baixará  os  atos  que  se  fizerem
necessários ao cumprimento do disposto nesta lei, em prazo não superior a cento e
vinte dias.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Léo Portela
Justificação: Este projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a conceder isenção

de impostos aos profissionais que utilizam a motocicleta e ou motoneta para exercer
sua atividade profissional no Estado de Minas Gerais.  Tal classe vem arduamente
lutando e prestando um serviço hoje praticamente indispensável à população.

É  de  se  ressaltar  a  importância  de  ajudar  essa  classe  a  ter  possibilidade  de
aquisição de instrumento de trabalho com mais facilidade. Ressaltamos ainda que a
categoria de taxistas já é beneficiaria desse incentivo.
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Nesse sentido, com a aprovação deste projeto, não só atenderíamos ao interesse
da classe como também seus integrantes teriam um pouco mais de dignidade.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.
– 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 1.425/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.276/2014)

Dá denominação à ponte localizada na estrada que liga o Município de Carmo do
Paranaíba ao Distrito de Quintinos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  denominada  Mateus  da  Costa  Marinho  a  ponte  sobre  o  Rio

Bebedouro na estrada que liga o Município de Carmo do Paranaíba ao Distrito de
Quintinos.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Deiró Marra
Justificação: A legislação 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.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste
projeto de lei, que homenageia Mateus da Costa Marinho.

O homenageado é natural de Carmo do Paranaíba. Viveu toda sua vida na região
do Distrito de Quintinos. Era filho de João da Costa Marinho e de Manoela Antonia
Camila.

Mateus  era  conhecido  pelo  entusiasmo  contagiante.  Sempre  buscava  ajudar  a
todos com sua simplicidade, integridade e sabedoria. Onde chegava a animação era
certa, pois ele trazia dentro de si uma alegria que passava a todos.

Nos últimos anos de sua vida, foi comerciante e residia na Rua Antônio Alves de
Queiroz,  no  Distrito  de  Quintino.  Devido  a  sua  profissão,  havia  proximidade  e
companheirismo entre ele e seus clientes.
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Mateus  era  um  homem  moderno  e  não  se  assustava  nem  um  pouco  com  a
modernidade. Ficou conhecido pela sua filosofia de viver um dia de cada vez, e até já
tinha uma frase atribuída a ele: “O mundo é mundo moço”.

– 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 1.426/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.131/2014)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Tupaciguara  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 Tupaciguara

imóvel  com área de 337,50m² (trezentos  e trinta  e  sete  vírgula  cinquenta  metros
quadrados),  localizado na Avenida Brasil,  lado ímpar,  Lote 12 da Quadra 161,  no
Município  de  Tupaciguara,  registrado sob o nº  12.338,  Ficha 1 do  Livro nº  2,  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tupaciguara.

Parágrafo único – O imóvel mencionado no caput destina-se à construção de uma
agência do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

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 artigo anterior.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O imóvel a que se refere este projeto de lei foi doado ao Estado de

Minas Gerais por meio da Lei nº 2.540, de 2007, e destinava-se à construção da sede
da Agência Fazendária no Município de Tupaciguara. Entretanto, devido à aquisição
de  outro  imóvel  por  parte  do  Estado  para  o  mesmo fim,  a  referida  lei  perdeu  o
objetivo.

Considerando  que  o  bem  se  encontra  sob  responsabilidade  da  Secretaria  de
Estado de Planejamento e Gestão e não existem projetos do Estado para utilização



841
____________________________________________________________________________

do  imóvel,  esta  proposição  tem  o  objetivo  de  viabilizar  a  doação  do  terreno  ao
município para a construção de uma agência do INSS.

– 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 1.427/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.439/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Águas de Cristais
– Ambac –, com sede no Município de Cristais.

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

Águas de Cristais – Ambac –, com sede no Município de Cristais.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Associação de

Moradores  do  Bairro  Águas  de  Cristais.  Trata-se  de  sociedade  civil,  sem  fins
lucrativos, com duração indeterminada, que está em pleno funcionamento desde sua
fundação.

A  entidade  tem  por  finalidade  congregar  os  moradores  que,  através  de
manifestações e ações diretas, se comprometam a propugnar, prioritariamente, pela
melhoria da qualidade de vida em sua área de atuação.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
–  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 1.428/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.572/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Artesanato Artes P'Vinte – AAPV –,
com sede no Município de Passa-Vinte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de Artesanato  Artes

P'Vinte – AAPV –, com sede no Município de Passa-Vinte.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a

Associação  de  Artesanato  Artes  P'Vinte,  sociedade  civil  em  pleno  funcionamento
desde sua fundação, sem fins lucrativos, com tempo de duração indeterminado.

A entidade  tem  por  finalidade  contribuir  para  o  desenvolvimento  da  produção
artesanal do município, visando à melhoria da qualidade de vida dos associados.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.
–  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 1.429/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.290/2014)

Obriga os estabelecimentos comerciais destinados a hospedagem a disponibilizar
aos consumidores adaptador de tomada universal, na forma que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Os estabelecimentos localizados  no Estado destinados a  hospedagem

deverão  disponibilizar  gratuitamente  a  seus  hóspedes  adaptadores  de  tomada
universal.

Parágrafo único – Para fins de cumprimento desta lei, os fornecedores deverão fixar
etiqueta nos idiomas português, inglês e espanhol, em área próxima dos bocais de
energia,  informando  a  disponibilidade  gratuita  do  referido  adaptador  pelo
estabelecimento.

Art. 2º – O não atendimento do previsto no art. 1º desta lei sujeitará o responsável
ao pagamento de multa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.

Arlen Santiago

Justificação: O projeto de lei em questão visa estabelecer como regra para o setor

de hotelaria do Estado a disponibilização gratuita a seus hóspedes de adaptadores de

tomada universal.

Tal iniciativa se mostra relevante, pois cada nação possui suas próprias normas de

plugues e tomadas, sendo comum o turista descobrir, só no meio da viagem, que é

preciso  adquirir  um  adaptador  para  ligar  seus  aparelhos  eletroeletrônicos.  Isso,

evidentemente  lhe  causa  diversos  transtornos,  já  que,  nos  dias  de  hoje  os

equipamentos como celulares,  notebooks e  tablets  são essenciais  para garantir  o

direito  à  comunicação,  além  de  ser  cruciais  como  ferramenta  de  trabalho  e  em

situações de emergência.

É  importante  destacar  que,  com  a  criação  do  Padrão  Brasileiro  de  Plugues  e

Tomadas, que começou a vigorar em julho de 2011 e instituiu como padrão o modelo

com três pinos, aumentou ainda mais a dificuldade dos turistas em carregar seus

eletroeletrônicos, até porque somente a Suíça possui modelo semelhante ao nosso.

É importante ressaltar a importância do turismo para Minas Gerais, pois é a uma

atividade de extrema relevância para a captação de receitas, geração de empregos e

promoção de uma imagem positiva perante a comunidade estrangeira.

O intuito é demonstrar a preocupação do Estado em alcançar a máxima qualidade

no atendimento aos consumidores, prestando um serviço que eleve tão importante

setor da nossa economia a um nível de excelência reconhecido internacionalmente,

reforçando a vocação turística de Minas Gerais e deixando um legado positivo no

setor.

Submetemos esta proposição à análise e aprovação desta Casa Legislativa.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.430/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.624/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Espraiado – AME –,
com sede no Município de Passa-Vinte.

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

Espraiado – AME –, com sede no Município de Passa-Vinte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

de  Moradores  do  Espraiado,  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  com  duração
indeterminada e em pleno funcionamento desde sua fundação.

A entidade tem como finalidade fortalecer, promover e integrar os associados, bem
como prestar serviços nas áreas em que a comunidade achar necessário. Zela pela
qualidade  de  vida,  criando  e  desenvolvendo  suas  bases  de  atividades  culturais,
esportivas, recreativas, religiosas, assistenciais, educativas e de saúde.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os nobres pares a aprovar 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 1.431/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.476/2014)

Proíbe a cobrança de taxa de serviços de assessoria técnico-imobiliária no âmbito
do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibida, no âmbito do Estado, a cobrança de taxa de serviços de
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assessoria técnico-imobiliária – Sati – e outras afins que tenham como objetivo cobrar
do comprador de imóvel o valor de serviços contratados pela parte vendedora.

Art. 2º – Ao art. 1º não se aplicam serviços de corretagem de imóveis assegurados
aos corretores de imóveis inscritos nos termos da Lei nº 6.530, de 12 de maio de
1978.

Paragrafo único – Fica obrigado o vendedor  a informar  ao comprador  sobre os
valores e percentuais do disposto neste artigo.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  A  existência  de  ilicitude  na  cobrança  por  supostos  serviços  de

assessoria técnica, imobiliária, jurídica ou de crédito – violação aos arts. 6º, incisos III
e IV, 31, 39, inciso I, e 51, inciso IV, todos da Lei nº 8.078, de 1990 (CDC), e aos arts.
421 e 422 do Código Civil, foi a motivação para a elaboração deste projeto de lei.

Atuando conjuntamente na construção, incorporação e corretagem imobiliária, as
corretoras  promovem  em  seus  empreendimentos  a  comercialização  de  unidades
habitacionais, recebendo dos adquirentes não apenas o preço pela venda do imóvel,
mas também quantias em dinheiro a título de comissão de corretagem e serviços de
assessoria  técnico-imobiliária,  jurídica,  de  crédito  ou  assemelhada,  taxa  também
conhecida por Sati ou ATI. E não há informação clara e precisa quanto ao critério
adotado  na  fixação  do  valor  cobrado  pelos  hipotéticos  serviços  de  assessoria  e,
sobretudo,  que  a  aquisição  do  imóvel  independe  da  contratação  de  quaisquer
serviços dessa natureza.

Na  maior  parte  das  situações,  os  consumidores  desconhecem  até  mesmo que
pagaram por esses serviços. A cobrança é simplesmente imposta aos consumidores,
sem consentimento informado e qualquer contraprestação, isto é, sem a real, efetiva
e comprovada execução desses supostos serviços. Cabe ressaltar que o adquirente
está em busca da aquisição de um bem imóvel, e não da contratação de assessoria,
seja ela qual for.

Pelo exposto, solicito apoio aos meus pares para a aprovação deste projeto.
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–  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 1.432/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.635/2014)

Declara de utilidade pública a Fundação Doimo, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  Doimo,  com sede  no

Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação: Esta proposição tem como objetivo atender a dispositivos legais sobre

a obtenção de título de utilidade pública na forma da legislação em vigor. Como se
pode observar da documentação que acompanha o projeto de lei, a referida entidade
presta relevante serviço social  à  comunidade de forma sistemática e ativa para a
promoção da inclusão social de pessoas carentes, com deficiência e presidiários; a
promoção da educação, do esporte, da cultura e do desenvolvimento econômico e
social.

Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade  não
remuneradas pelo exercício de suas funções, não se distribuindo lucros, vantagens
ou bonificações a seus dirigentes, associados ou mantenedores.

Diante do exposto, peço o apoio de meus 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 1.433/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.294/2014)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Itaúna os imóveis que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Itaúna:
I – o imóvel de 4.000m² (quatro mil metros quadrados) situado no Bairro Pio  XII,

zona 004, registrado sob a matrícula 39.955 no Livro n° 2 – GG, a fls. 155, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Itaúna;

II – o imóvel de 800m² (oitocentos metros quadrados) situado no Bairro Pio  XII,
zona 004, registrado sob a matrícula 40.835 no Livro n° 2 – GL, a fls. 35, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Itaúna.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo fazer a reversão de terreno doado

anteriormente pelo Município de Itaúna 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
Itaúna ao Estado. Feita a reversão, o referido imóvel poderá ser utilizado de forma
mais proveitosa à coletividade.

– 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 1.434/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.678/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Ministros do Evangelho de Santana do
Jacaré – Amesj –, com sede no Município de Santana do Jacaré.

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

Evangelho de Santana do Jacaré – Amesj –, com sede no Município de Santana do
Jacaré.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

de Ministros do Evangelho de Santana do Jacaré – Amesj –, sociedade civil sem fins
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lucrativos,  com  duração  indeterminada  e  em  pleno  funcionamento  desde  sua
fundação.

A entidade tem como finalidade prestar serviços ao público visando ao crescimento
cultural,  transcultural,  intelectual  e  profissional,  além de  assegurar  seu  bem-estar
social.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  os  requisitos
constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os 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 1.435/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.237/2014)

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 15.216, de 7 de julho de 2004,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Barroso  o  imóvel  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 15.216, de 7 de julho de 2004, passa a

destinar-se à realização de atividades de interesse público.
Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de dez anos contados da data de publicação desta lei,  não lhe for  dada a
destinação prevista no art. 1°.

Art. 3°– Fica revogado o art. 2° da Lei n° 15.216, de 7 de julho de 2004.
Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação:  Considerando  a  importância  da  doação  do  referido  imóvel  para  o

Município de Barroso, entende-se ser necessário estender o referido prazo, de forma
a proporcionar à universidade a efetivação da destinação prevista.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.436/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.222/2014)

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação
tributária do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975:
“§ … – Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para 0% (zero por cento) a carga tributária nas
operações  internas,  até  31  de  dezembro  de  2030,  dos  veículos  automóveis  de
passageiros e de uso misto, dos ônibus, dos micro-ônibus e das vans, com motores
de  indução  eletromagnética  ou  combinação  de  pistão  alternativo  e  indução
eletromagnética (híbridos), inclusive as baterias, os acumuladores e os motores de
indução eletromagnética, suas partes e peças.”.

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação:  As  autoridades  responsáveis  pelo  planejamento  das  matrizes

energéticas têm feito, ao longo dos anos, opção pelo combustível fóssil – petróleo –,
que  é  um  bem  natural  esgotável,  sobrepondo-se  à  preocupação  com  os  efeitos
climáticos  das  emissões  de  gases  e  às  perspectivas  de  variação  de  preços  do
referido combustível, considerando-se que a produção interna ainda é insuficiente.

Entretanto, em face das novas tecnologias e na busca de novos paradigmas de
novas fontes energéticas, a exemplo do xisto, muito pesquisado como fonte de novo
combustível  a  ser  utilizado  pelos  países  desenvolvidos,  como  Estados  Unidos  e
alguns países da Europa, nosso país, ao contrário,  ainda carece de outras fontes
energéticas, que preservem o meio ambiente, de grande eficiência para o transporte
coletivo e individual de passageiros.

Os  carros  híbridos,  por  sua  vez,  combinam  duas  fontes  de  energia  distintas  –
combustível,  derivado  de  petróleo  ou  não,  e  eletricidade,  que  é  uma  evolução
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tecnológica surgida nas últimas décadas, que reduziu de maneira eficaz os preços e a
dimensão das baterias e acumuladores necessários para movimentá-los.

Ademais, os carros híbridos e elétricos são muito comuns em países europeus e
nos Estados Unidos graças a incentivos fiscais dos governos locais e à preocupação
com  a  emissão  de  poluentes.  No  Brasil  ainda  há  poucos  modelos  movidos
eletricamente. O valor de um híbrido ainda é muito superior a veículos semelhantes a
gasolina ou álcool, necessitando portanto do incentivo governamental pretendido.

– 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 1.437/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.451//2013)

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Incentivo à Modernização, à
Renovação e à Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de Incentivo à

Modernização, à Renovação e à Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado
de Minas Gerais, com a finalidade de modernizar e renovar a frota de caminhões no
Estado.

§ 1° – O Programa de Incentivo à Modernização, à Renovação e à Sustentabilidade
da Frota de Caminhões do Estado de Minas Gerais passará a vigorar a partir de 1º de
dezembro de 2015,  com duração de cinco  anos,  prorrogáveis  por  até  mais  cinco
anos, ou até a redução da idade média da frota de caminhões do Estado de Minas
Gerais atingir doze anos, o que ocorrer primeiro.

§ 2º – Os caminhões adquiridos no âmbito do programa a que se refere o  caput
deste artigo deverão, obrigatoriamente, ser novos e fabricados no Estado de Minas
Gerais.

§ 3º – Para os fins de que trata esta lei, caminhão novo é o veículo vendido por uma
concessionária  autorizada  localizada  no  Estado  de  Minas  Gerais  ou  pelo  próprio
fabricante, antes de seu registro e licenciamento.

§ 4º – Os veículos leves comerciais ou pesados incluídos no programa devem estar
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dentro  das  exigências  do  Programa de  Controle  da  Poluição  do  Ar  por  Veículos
Automotores – Proconve.

Art. 2º – Os veículos adquiridos por intermédio do programa de que trata esta lei
ficam isentos do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual,  Intermunicipal  e  de
Comunicação – ICMS –, desde que atendidas todas as disposições nela contidas e
com a apresentação do certificado de destruição do caminhão com mais de vinte
anos de fabricação, na concessionária autorizada ou no fabricante do caminhão a ser
adquirido.

§ 1º – A aquisição realizada em conformidade com o caput deste artigo garante ao
adquirente contribuinte a concessão de crédito de ICMS, em igual valor à isenção do
imposto, a ser  devolvido a ele na forma da legislação tributária  estabelecida pelo
Estado de Minas Gerais.

§ 2º – Fica concedido ao adquirente contribuinte nas aquisições a que se refere o
caput deste artigo crédito de ICMS a ser aproveitado mensalmente na proporção de
1/48 (um quarenta e oito avos) do valor da isenção, conforme editado pela Secretaria
de Estado de Fazenda.

§ 3º – São elegíveis ao programa referido no art. 1º desta lei, pessoas físicas ou
pessoas jurídicas que:

I  –  adquiram  caminhão  novo  e  realizem  seu  registro  e  licenciamento  no
Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG;

II – estejam domiciliadas no Estado de Minas Gerais;
III – estejam em dia com as suas obrigações tributárias com o Estado.
§ 4º – O caminhão usado objeto deste programa deverá:
I – estar registrado e licenciado no Detran-MG;
II – estar com todos os tributos, taxas e vistorias em dia;
III – estar em condições de rodagem.
§ 5º – O caminhão novo adquirido neste programa e que usufrua da isenção do

ICMS ficará impedido de ser transferido para outro estado pelo prazo mínimo de cinco
anos.
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§ 6º – A isenção prevista no art. 2° desta lei será concedida uma única vez e por
caminhão novo vendido no período de vigência do programa.

§ 7º – A não observância das normas desta lei sujeitará o infrator ao recolhimento
integral do ICMS devido, com os acréscimos legais previstos na legislação tributária
vigente no Estado.

§ 8º – O caminhão usado que não atender ao inciso II do § 4° poderá ser objeto do
programa desde que regularize as suas pendências (IPVA, multas, vistoria) relativas
ao exercício de sua adesão ao programa.

Art. 3º – A adesão ao programa fica subordinada à baixa definitiva, junto ao Detran-
MG, de caminhão com vinte anos ou mais de fabricação e à comprovação de sua
destruição pelas  empresas recicladoras  de  veículos  cadastradas  pelo  governo do
Estado de Minas Gerais.

§ 1º – A comprovação da destruição do caminhão se dará por meio de certificado
específico emitido pela empresa recicladora.

§  2º  –  No certificado,  além  do  preço do  caminhão  destruído,  constarão  outras
informações a serem definidas pelo governo do Estado de Minas Gerais.

§ 3º – A tabela de preços referência para a emissão dos certificados de destruição
dos caminhões com vinte anos ou mais de fabricação será emitida pelo governo do
Estado de Minas Gerais por decreto.

§ 4º  – É permitida a aquisição de um número de caminhões novos superior  ao
número de caminhões destruídos e vice-versa, desde que a soma dos valores dos
certificados de destruição seja de, no mínimo, 7,8% da soma dos preços de tabela
dos caminhões novos adquiridos.

§ 5º – A tabela de preços dos caminhões novos será fornecida pelos fabricantes
domiciliados no Estado e publicizada pelo governo do Estado.

§  6º  –  Quando  houver  mais  de  um  veículo  envolvido  no  mesmo processo  de
aquisição, deverá ser  realizado um contrato de participação no programa, entre a
concessionária e o comprador, onde serão relacionados todos os veículos novos e
usados  envolvidos  na  operação  com  suas  respectivas  notas  fiscais,  números  de
chassis e números de certificados.

§ 7º – O contrato de participação deve ser disponibilizado pela concessionária que
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efetuar  a  operação  pelo  prazo  mínimo de  cinco  anos  para  posterior  auditoria  do
governo do Estado.

Art.  4º – Os implementos rodoviários para os caminhões novos participantes do
programa, quando necessários, deverão ser comprados em empresas domiciliadas
no Estado, salvo quando comprovadamente não houver produto similar.

Art. 5º – A empresa recicladora participante do programa poderá comercializar os
materiais  destinados  à  reciclagem  (sucata)  e  se  obrigará  a  dar  destino  final
ambientalmente adequado aos resíduos de seu processo de sucateamento.

Parágrafo único – O governo do Estado de Minas Gerais definirá os requisitos para
o credenciamento e enviará à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
através  da  Comissão  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  a  relação  das  recicladoras
credenciadas.

Art.  6º  –  O  governo  do  Estado  baixará  normas,  orientações  e  procedimentos
adicionais necessários ao cumprimento das disposições desta lei.

Art. 7º – Ficam estendidos os benefícios desta lei às microempresas e às pequenas
empresas estabelecidas no Estado.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: O referido programa pretende renovar, em pelo menos 30%, em cinco

anos, a frota de caminhões do Estado. Minas Gerais tem frota de aproximadamente
200 mil caminhões com idade média de 17,1 anos, embora mais da metade desses
veículos rode há duas décadas.

O objetivo do programa é reduzir a idade média para 12 anos até 2017. Para atingir
a  meta,  o  governo  deverá  estimular,  via  incentivos  fiscais,  a  destruição  de
aproximadamente  50  mil  caminhões,  cerca  de  1/3  da  frota  registrada  no Estado.
Esses veículos devem ser transformados em sucata em recicladoras credenciadas.

Ao  dar  fim  ao caminhão  antigo,  o  dono  do veículo  vai  obter  um certificado  de
destruição  que  o  habilitará  a  comprar,  em  concessionárias  e  fabricantes  de
caminhões  de  Minas  Gerais,  um  veículo  novo  com  isenção  de  ICMS.  O  ICMS
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incidente sobre a compra de caminhões no Estado é de 18%. O valor de face do
certificado não poderá ser inferior a 7,8% do valor do caminhão novo.

O proprietário do veículo também terá o direito a utilizar um crédito, equivalente aos
18% do valor do caminhão novo, para abater, em 48 parcelas, o ICMS a ser pago
sobre as atividades do caminhão no Estado.

O  programa  beneficiará  caminhoneiros  autônomos  e  empresas  com  frotas.  Os
caminhões novos só poderão ser adquiridos de fabricantes e revendas instalados no
Estado.

O sobrepreço é importante para tirar os caminhões velhos de circulação, uma vez
que, no Brasil, esse veículos antigos, acima de 18 anos, costumam ter valor residual
alto.

O alto valor residual resulta do fato de que transportadores sem acesso a crédito
precisam de caminhões mais baratos. E muitas vezes caminhões velhos podem ter
outros usos, como o transporte em áreas rurais.

– 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 1.438/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.920/2014)

Institui desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído desconto anual de 10% (dez por cento) do Imposto sobre a

Propriedade  de  Veículos  Automotores  –  IPVA –,  a  ser  concedido  a  condutor  e
proprietário de veículo automotor que não tenha incorrido em infração de trânsito no
período compreendido no ano civil de competência desse imposto e no ano anterior.

§ 1º – Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código
de Trânsito Brasileiro,  de legislação complementar  ou  de resoluções do Conselho
Nacional de Trânsito – Contran.

§ 2º – O benefício previsto neste artigo também se aplica ao condutor arrendatário
em contrato  de  leasing,  hipótese em que o  desconto  será  concedido  no imposto
incidente sobre a propriedade do veículo objeto do contrato.
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§  3º  –  Não  fará  jus  ao  benefício  o  condutor,  em  relação  ao  veículo  de  sua
propriedade, na hipótese de infração de trânsito cometida por terceiro na condução
desse veículo nos períodos referidos nos incisos do caput deste artigo, salvo no caso
de furto ou roubo averbado no órgão competente.

Art. 2º – Para que o contribuinte não faça jus ao benefício previsto no art. 1º, deverá
ter  sido  notificado  da  infração,  pessoalmente  ou  através  de  remessa  postal  ou
qualquer outro meio tecnológico hábil.

Parágrafo  único  –  A notificação  devolvida  por  desatualização  de  endereço  do
proprietário do veículo não será considerada válida para todos os efeitos.

Art. 3º – O desconto estabelecido nesta lei fica condicionado aos pagamentos do
IPVA nos prazos de vencimentos estipulados.

Parágrafo único – O Poder Executivo informará ao contribuinte o direito ao benefício
de que trata esta lei  mediante comunicação em que discriminará o percentual de
desconto concedido, com menção ao número e aos dispositivos desta lei.

Art. 4º – Para fins de aplicação automática dos descontos de que trata esta lei,
serão considerados os registros de infrações disponíveis nos sistemas de informação
do Estado, ficando a referida aplicação sujeita  a revisão em razão da atualização
dessas informações.

§ 1º  – A interposição de recurso administrativo ou judicial,  até o julgamento  do
recurso  ou  trânsito  em  julgado  de sentença,  não  implica  a  exclusão  da infração,
resguardando-se o direito ao desconto, atualizado monetariamente, se a infração for
considerada inexistente pela decisão do recurso ou mesmo por revisão de ofício dos
registros referidos no caput.

§ 2º – Na hipótese da constatação, em data posterior ao pagamento do IPVA com o
desconto  previsto  nesta  lei,  da  existência  de  infração de trânsito  cuja  notificação
tenha ocorrido em ano civil  que tenha dado base à concessão do benefício,  será
efetuado o lançamento do imposto devido e não pago em razão da concessão do
desconto, com a devida atualização monetária e sem a incidência de multas e juros,
que  poderá  ser  exigido  juntamente  com  o  IPVA relativo  ao  ano  seguinte  ao  do
lançamento.

§ 3º – Para os fins desta lei, serão considerados os registros relativos a infrações
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de trânsito cometidas a partir do ano civil de 2015, não sendo cabível a concessão de
desconto com base em anos civis anteriores.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1º de janeiro de 2016.

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação:  Segundo  pesquisa  divulgada  pelo  portal  R7,  em  matéria  intitulada

Trânsito que mata: acidentes no trânsito matam até 58 mil brasileiros por ano, o Brasil
ocupa o 4º  lugar  no ranking mundial de acidentes no trânsito e perde até 58 mil
pessoas por ano, vítimas de batidas. O número, que é maior do que o de muitas
guerras no mundo, indica que a cada dia mais de 100 pessoas morrem em acidentes
no País.

O Código Nacional de Trânsito, com leis mais duras, e a evolução da engenharia de
tráfego não conseguem reduzir as tragédias. Em virtude desses dados alarmantes,
tem-se tentado diminuir o número de acidentes com vítimas e atropelamentos com
estratégias diversas, que vão desde o aumento dos radares fixos e móveis, aumento
da fiscalização  e  do  valor  das  multas  até  mais  investimentos  em  campanhas  de
conscientização em alguns estados da Federação. Pesquisa realizada em estados
como Goiás, Pará e Rio Grande do Sul mostra que foram empregadas políticas de
incentivo que premiam motoristas que não cometem infrações de trânsito.

Concessão de desconto no pagamento do IPVA igual à ora proposta, ao invés de
penalizar  o  mau  comportamento,  comprovadamente  valoriza  e  reforça  o  bom.
Estudos realizados em todo o mundo vêm demonstrando que a valorização de um
comportamento positivo prova-se mais eficaz e traz resultados por mais tempo do que
pesadas medidas punitivas. Em recente estudo no qual foram avaliados 120 artigos
científicos  sobre  diversas formas  de prevenção de acidentes,  os  incentivos foram
geralmente  considerados  50%  mais  eficazes  do  que  qualquer  outra  forma  de
intervenção.  Na Alemanha da década de 1950, a Kraft Foods ofereceu bônus em
dinheiro para os seus motoristas que não causassem acidentes, reduzindo em 25% o
número  de  acidentes  entre  seus  funcionários,  e  essa  redução  se  mantém  até  o
presente momento. O mesmo se verificou na Califórnia na década de 1970, quando
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foi  concedido  incentivo  a  um  grupo de 9.971 motoristas  que já  haviam  cometido
infrações. Outro grupo de 9.976 motoristas infratores que não receberam nenhum
incentivo, somente penalidades, também foi acompanhado para se avaliar o impacto
da  concessão  de  incentivos  aos  motoristas  que  não  cometessem  mais  infrações
durante um ano. O número de acidentes do grupo beneficiado foi 22% menor do que
o do grupo de controle, e o daqueles que realmente conseguiram se manter um ano
sem nenhuma infração foi de 33%, se comparado com o grupo de controle.

Dessa  forma,  consideramos  que  a  concessão  de  desconto  de  IPVA  a  bons
motoristas pode ser uma forma mais efetiva de redução de acidentes e representar
uma economia de recursos da saúde pública. Ademais, não há que se falar de vício
de iniciativa ou inconstitucionalidade desta proposição. A Constituição Federal,  em
seu art. 155, autoriza os estados a instituírem, entre outros impostos, o imposto sobre
a propriedade de veículos automotores:

“A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo
legislativo em tema de direito tributário. A iniciativa reservada, por constituir matéria
de direito estrito, não se presume nem comporta interpretação ampliativa na medida
em que – por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo –
deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. O ato
de legislar  sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de
ordem  fiscal,  não  se  equipara  –  especialmente  para  os  fins  de  instauração  do
respectivo processo legislativo – ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado”
(STF – Pleno – ADI nº 174-6/RS – medida liminar – Relator Ministro Celso de Mello).

Finalizando, peço apoio aos meus partes para aprovação deste projeto, que gerará
mudança no comportamento de nossos motoristas, reduzindo acidentes, diminuindo
gastos dos cofres públicos e, principalmente, salvando vidas.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen
Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 487/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.439/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 854/2011)

Concede às pessoas com deficiência gratuidade no acesso a estádios,  ginásios
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esportivos e parques aquáticos do Estado, em todas as competições esportivas que
se realizarem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  concedida  às  pessoas  com  deficiência  gratuidade  no  acesso  a

estádios,  ginásios  esportivos  e  parques  aquáticos  do  Estado,  em  todas  as
competições esportivas que se realizarem.

Art. 2º – As administrações dos estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos
promoverão  o  credenciamento  e  a  expedição  de  passes  especiais  para  os
interessados que as procurarem com antecedência de vinte e quatro horas.

Art.  3º  – Considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de estruturas ou
funções  fisiológicas,  psicológicas,  neurológicas  ou  anatômicas  que  gerem
incapacidade  para  o  desempenho  das  atividades  da  vida  diária,  agravada  pelas
condições de exclusão e vulnerabilidade sociais a que as pessoas nessa situação
estão submetidas.

Art. 4º – Para os fins desta lei, considera-se:
I – deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do

corpo  humano,  acarretando  o  comprometimento  das  funções  físicas,  exceto  as
deformidades  estéticas  e  as  que  não produzem dificuldades  para  o  desempenho
dessas funções;

II – deficiência auditiva: perda parcial ou total da acuidade auditiva, variando de
grau e nível na forma seguinte:

a) de 25 a 40 decibéis – surdez leve;
b) de 41 a 55 decibéis – surdez moderada;
c) de 56 a 70 decibéis – surdez acentuada;
d) de 71 a 90 decibéis – surdez severa;
e) acima de 91 decibéis – surdez profunda;
f) anacusia;
III – deficiência visual: acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho,

após  a  melhor  correção,  ou  campo  visual  inferior  a  20º  (tabela  de  Snellen),  ou
ocorrência simultânea de ambas as situações;



859
____________________________________________________________________________

IV – deficiência mental: funcionamento intelectual inferior à média, com limitações
associadas a duas ou mais áreas das habilidades adaptativas, como:

a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos bens e equipamentos comunitários;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer;
h) trabalho;
V – deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
Parágrafo  único  –  Considera-se  pessoa  com  deficiência  aquela  que  apresenta

quaisquer das condições descritas neste artigo, desde que não seja possível reverter,
com  sucesso,  o  quadro  de  vulnerabilidade  apresentado,  por  meio  das  medidas
recuperativas disponíveis, inclusive quando lhe faltar acesso a essas medidas.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação: A inserção social das pessoas com deficiência vem sendo promovida

pelos diversos níveis de governo, como demonstra a promulgação da Lei nº 10.098,
de  19/12/2000,  conhecida  como  Lei  de  Acessibilidade.  A  sociedade  brasileira
reconheceu, por meio dessas e de outras ações, que essas pessoas têm muito a
contribuir com o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Como  exemplo  desse  reconhecimento  em  Minas  Gerais,  lembramos  que  a
Administração  dos  Estádios  de  Minas  Gerais  –  Ademg  –  equipou  o  Estádio
Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, com espaço destinado às pessoas com
deficiência, proporcionando-lhes condições dignas de assistir aos jogos de futebol e
aos  espetáculos  artísticos  ali  promovidos.  Essa  medida  contribuiu  de  forma
significativa para que tenham acesso ao lazer como os outros cidadãos. É dentro
dessa perspectiva que apresentamos esta proposição.

Importa destacar que o esporte é uma das melhores formas de integração social,
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promovendo a disciplina, o respeito às regras e o convívio harmônico entre pessoas
dos mais diversos estratos sociais. Consideramos que a presença das pessoas com
deficiência em eventos esportivos deve ser incentivada, pois permite o acesso ao
lazer, ao entretenimento e a maior integração social.

Esta proposição tem justamente o objetivo  de criar  mecanismos que facilitem o
acesso desse segmento social, que já enfrenta tantas dificuldades em seu cotidiano,
aos eventos esportivos, tornando-se mais um fator de integração desses cidadãos.
Portanto, a aprovação deste projeto será de grande importância e interesse público.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 461/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.440/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 258/2011)

Institui o Disque-Adolescente e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Estado manterá serviço de atendimento telefônico destinado a atender

adolescentes  que  necessitem  de  esclarecimento  sobre  sexualidade,  gravidez  na
adolescência, drogas, abuso sexual e doenças sexualmente transmissíveis.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, considera-se adolescente o jovem com
idade de 13 a 18 anos.

Art. 2º – O Estado promoverá ampla divulgação do serviço de que trata esta lei e do
número de telefone a ele referente, principalmente na rede de ensino estadual.

Art.  3º  –  O  acesso  ao  Disque-Adolescente  será  gratuito  e  coordenado  pela
Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 4º – O serviço de que trata esta lei será instituído no prazo de um ano contado
da data de publicação desta lei.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: Muitas vezes o adolescente tem dúvidas que não consegue solucionar

por preferir calar-se, devido a timidez ou insegurança.
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Este projeto procura oferecer ajuda para esse tipo de situação, criando o serviço
Disque-Adolescente, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde, com equipe
preparada para ajudar aquele adolescente que prefere sanar sua dúvida de forma
sigilosa e discreta.

Assim, contamos com o apoio de nossos colegas para a sua aprovação.
–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 298/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.441/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.590/2011)

Garante  a  presença  de  cobradores  e  agentes  de  bordo  em  linhas  urbanas,
municipais, metropolitanas e intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – É exigida a presença de cobradores ou agentes de bordo nos veículos de

transporte coletivo de passageiros – ônibus e micro-ônibus – pertencentes a empresa
que,  mediante concessão ou permissão,  exploram linhas  urbanas,  metropolitanas,
municipais e intermunicipais no âmbito do Estado.

Art. 2° – A ausência de cobradores e agentes de bordo nos veículos configurará
falta  grave,  podendo a  empresa reincidente  ter  sua concessão ou sua permissão
automaticamente cancelada.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação:  As  funções  específicas  desenvolvidas  pelos  cobradores  e  pelos

agentes de bordo no veículos de transporte coletivo evitam sobrecarga de trabalho e
tarefas para os condutores. Assim, proporcionam maior concentração dos condutores
– evitando acidentes e aumentando a segurança dos passageiros – e proporcionam
um melhor atendimento e conforto da população, que passa a ser atendida com mais
atenção e a ter ao seu dispor um profissional capacitado para a função.

Ademais, as inovações tecnológicas e as novas formas de organização do trabalho
devem estar a serviço do desenvolvimento socioeconômico, garantindo empregos e
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melhores condições de vida para os profissionais e uma melhor prestação de serviços
para a população.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 236/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.442/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.608/2013)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de práticas e métodos sustentáveis na
construção civil e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Esta lei tem por objetivo assegurar a proteção do meio ambiente mediante

a determinação do emprego de técnicas sustentáveis de construção civil nas obras
executadas pelo Estado de Minas Gerais.

Art. 2° – Todas as construções civis executadas pelo Estado, diretamente por sua
administração  ou  por  meio  de  agentes  contratados,  sejam  prédios  públicos  ou
conjuntos  habitacionais,  deverão,  obrigatoriamente,  empregar  critérios  de
sustentabilidade  ambiental,  eficiência  energética,  qualidade  e  procedência  de
materiais, conforme as diretrizes definidas nesta lei.

Art.  3°  –  Devem ser  levadas  em  consideração  no desenvolvimento  de  projetos
sustentáveis as seguintes diretrizes, aplicando-se, sempre que possível, os conceitos
de redução, reutilização e reciclagem de materiais:

I – uso de materiais e técnicas ambientalmente corretas;
II – economia e reutilização de água;
III – eficiência energética;
IV – gestão dos resíduos sólidos;
V – permeabilidade do solo;
VI – conforto e qualidade interna dos ambientes;
VII – integração de transportes coletivos ou alternativos com o contexto do projeto;
VIII  – integração  entre  os  projetos  e  as  características  do  entorno  de  sua

localização;
IX – automação dos equipamentos utilizados;
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X – uso de energia solar através de placas fotovoltaicas ou outros meios, também
para o aquecimento da água;

XI – emprego da energia eólica, quando viável;
XII  – instalações  de  aparelhos  de  ar  condicionado  ecológicos  ou  de  eficiência

energética comprovada;
XIII – solução de coberturas ou de telhados verdes, ecologicamente apropriados;
XIV – tubulação independente dos sanitários para utilização de água não potável;
XV – reutilização de água de chuva para fins não potáveis, como rega de jardim e

descargas dos sanitários.
Art.  4°  –  A aquisição  dos  materiais  empregados  nas  construções  sustentáveis

deverá atender os seguintes requisitos:
I – dar preferência a insumos que tenham origem nas proximidades da obra;
II – priorizar materiais sintéticos ou transformados e, no caso dos produtos naturais,

optar por aqueles que possam ser renovados;
III – utilizar produtos reusados, reciclados ou renovados ou que possam passar por

esses processos;
IV – dar preferência a materiais compostos de substâncias não tóxicas, não nocivas

e que sejam de fácil decomposição;
V– utilizar produtos que comprovadamente não tenham agredido o meio ambiente

em seu processo produtivo (ACV);
VI – criar padrões sustentáveis novos e eficientes para o consumo;
VII  – não empregar materiais transgênicos ou compostos de insumos com essa

característica;
VIII  – não  utilizar  insumos  que  possam  poluir  o  meio  ou  cuja  produção  seja

ecologicamente imprópria.
Art. 5° – Definem-se, para os efeitos desta lei, os seguintes termos referentes a

materiais e produtos empregados na construção sustentável:
I – madeiras alternativas:
a) certificadas: tipo de madeira que tem a sua origem comprovada por meio de

certificados emitidos por organismos autorizados;
b) reflorestamento: madeira proveniente de florestas, originais ou replantadas, que
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apresentem manejo sustentável na sua produção com a finalidade de preservar as
matas e, ao mesmo tempo, sustentar o ritmo de extração;

II – tintas naturais: tintas à base de água, ceras e óleos vegetais, resinas naturais
com pigmentações minerais que não utilizam metais pesados em sua composição;

III – telhas ecológicas: fabricadas a partir de placas prensadas de fibras naturais ou
de materiais reciclados que possuem características melhores do que as telhas de
fibra, vidro ou de amianto, além de serem mais leves e preferencialmente de cores
claras;

IV – pisos intertravados: compostos por peças modulares que se encaixam, sendo
indicados  para  o  uso  em  grandes  áreas,  especialmente  calçadas  e  grandes
extensões de pavimentos externos, possibilitando que a água da chuva permeie suas
juntas, de modo a facilitar a drenagem do solo;

V – solo-cimento: tipo de cimento para argamassa ou estrutura, adequado para uso
em revestimento de pisos e paredes devido à elasticidade, utilizado na pavimentação,
em muros de arrimo e na confecção de tijolos e telhas sem que haja queima prévia;

VI  – concreto  reciclado:  tipo  de  concreto  que  pode  ser  fabricado,  utilizando-se
diferentes fórmulas, tais como escória de alto-forno, sobras de minério e asfalto;

VII – equipamentos sanitários de baixo consumo: com reguladores de consumo, tais
como torneiras com sensor de presença ou duplo acionamento;

VIII  – lâmpadas  LED  com  alta  eficiência  energética:  lâmpadas  compactas  que
consomem baixa quantidade de energia;

IX  – lixeiras  altas:  localizadas  em  nível  mais  elevado,  de  maneira  a  reduzir  a
probabilidade de que o lixo seja espalhado nas vias públicas em caso de enchente,
contribuindo com a limpeza e a saúde.

Art. 6° – Os projetos de obras sustentáveis que empregarem madeira ou qualquer
outro  insumo de origem  controlada somente  poderão  ser  aprovados  se  houver  a
devida comprovação de sua procedência.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: A construção sustentável é um conceito relacionado a um conjunto de
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práticas adotadas antes, durante e após os trabalhos de planejamento e construção,
com o intuito de obter uma edificação que não agrida o meio ambiente e leve em
conta o processo no qual o projeto foi concebido, como serão utilizados os ambientes,
quanto tempo terá de vida útil,  e depois desse período se ele servirá para outros
propósitos ou não.

O funcionamento das cidades é o grande responsável pelo consumo de materiais,
principalmente água e energia, sendo importante a adoção de práticas sustentáveis,
para que os impactos sobre o meio ambiente sejam mitigados. De todas as atividades
praticadas pelo homem, a construção civil é uma das que mais tem impacto no meio
ambiente.

No  Brasil,  aproximadamente  40% da  extração  dos  recursos  naturais  tem  como
destino a indústria da construção; 50% da energia gerada no País é destinada ao
funcionamento das edificações, e 50% dos resíduos gerados são provenientes de
obras e demolições. A adoção dessas práticas por parte dos gestores servirá como
ferramenta de disseminação desses conceitos, auxiliando na preservação do meio
ambiente e melhorando a qualidade de vida de todos.

Pelos motivos expostos, solicito aos nobres colegas a aprovação deste projeto de
lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 170/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.443/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.564/2011)

Dispõe sobre  o  oferecimento  de  couvert por  restaurantes,  lanchonetes,  bares e
congêneres.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Os restaurantes, lanchonetes, bares e congêneres que adotam o sistema

de  couvert disponibilizarão  ao  consumidor  a  descrição  clara  do  preço  e  da
composição do serviço.

Paragrafo  único  –  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  como  couvert o  serviço
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caracterizado pelo fornecimento de aperitivos, assim definidos pelo estabelecimento,
servidos antes da refeição propriamente dita.

Art. 2° – Fica vedado aos estabelecimentos descritos no art. 1° o fornecimento do
serviço  de  couvert ao  consumidor  sem  solicitação  prévia,  salvo  se  oferecido
gratuitamente.

Parágrafo único – O serviço prestado em desconformidade com previsto no caput
deste artigo não gerará obrigação de pagamento.

Art.  3°  – A infração das disposições desta  lei  acarretará  ao infrator  as  sanções
previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, aplicáveis na
forma de seus arts. 57 a 60.

Art.  4°  –  Ulterior  disposição  regulamentadora  desta  lei  definirá  o  detalhamento
técnico de sua execução.

Art.  5° – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta de
dotação orçamentárias próprias ou suplementadas.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias contados da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Carlos Henrique
Justificação:  Verifica-se,  por  parte  de  restaurantes,  lanchonetes,  bares  e

congêneres, prática abusiva que consiste na cobrança do couvert, palavra francesa,
oriunda  do  italiano  coperto,  que  quer  dizer,  literalmente,  cobertura.  É  o  que  os
estabelecimentos comerciais supramencionados cobram para garantir a reposição do
que consideram importante oferecer aos clientes antes do prato principal (pãezinhos,
patês, geleias, etc.).

Entretanto, a prática é considerada abusiva, já que o preço do couvert geralmente
não  está  embutido  nos  preços  dos  cardápios  disponibilizados.  A proposição  ora
apresentada nada mais faz do que exigir que os restaurantes adotem uma cobrança
justa e um comportamento honesto e cordial na relação com os clientes. Em suma, o
garçom precisa perguntar ao cliente se ele deseja o  couvert antes de colocá-lo na
mesa; os preços e a descrição do couvert precisam constar no cardápio, e a cobrança
será individual: só paga quem consumir, e não todos os que estão na mesa, como é
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hoje. É dever do Estado impor limites. Os consumidores devem ser protegidos dos
abusos da atividade econômica em todos os sentidos.

– 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 1.444/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 796/2011)

Dispõe sobre a prioridade de tramitação aos procedimentos administrativos em que
figure como parte interessada, direta ou indiretamente, nos processos administrativos
no Estado de Minas Gerais, pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco
anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Os procedimentos  administrativos  no  âmbito  da  administração  publica

direta ou indireta do Estado de Minas Gerais nos quais figure como parte interessada,
direta ou indiretamente, pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos,
terão prioridade na tramitação de todos os atos e diligências em qualquer instância.

Art. 2º – O interessado na obtenção desse beneficio, juntando provas de sua idade,
deverá requerê-lo à autoridade competente para decidir o processo ou procedimento,
que determinará ao setor competente as providências a serem cumpridas.

Art. 3º – Concedida a prioridade, esta não cessará com a morte do beneficiado,
estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com
união estável, maior de sessenta e cinco anos.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a autoridade infratora às
penalidades previstas na lei aplicável aos servidores públicos estaduais.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados
da data da sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação: No âmbito judicial, as pessoas com idade superior a 65 anos passaram

a gozar do benefício da Lei Federal nº 10.173, de 9/1/2001. Entretanto, no âmbito dos
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procedimentos administrativos ainda não receberam o tratamento que merecem. De
forma rotineira, tais pessoas são prejudicadas com a demora na tramitação desses
processos, que, quando são resolvidos, perdem a sua validade com o falecimento do
interessado. Tal situação se repete em todos os órgãos da administração direta ou
indireta.

Busca-se, então, corrigir tal injustiça para com essas pessoas, que já se encontram
em situação fragilizada diante da sociedade.

Por tais considerações, contamos com o apoio dos nossos 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 1.445/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.172/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Povo de Taquaral, com
sede no Município de Itinga.

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

Taquaral, com sede no Município de Itinga.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação: A Associação Comunitária do Povo de Taquaral é entidade civil sem

fins  lucrativos,  com  finalidade  filantrópica  e  caráter  educacional,  cultural  e
assistencial, e visa, entre outros objetivos, a promover a melhoria da qualidade de
vida das pessoas, desenvolvendo programas de promoção da saúde, da educação,
do lazer e do bem-estar da comunidade, coordenando e supervisionando ações no
campo da assistência social e amparando crianças, adolescentes e idosos carentes.

O processo que tem por objetivo a declaração de sua utilidade pública encontra-se
legalmente amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

A entidade funciona regularmente há mais de um ano, e sua diretoria é composta
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de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que
exercem, conforme consta em atestado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.446/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.030/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Congada Serena São Benedito
Ouro Fino, com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Congada Serena

São Benedito Ouro Fino, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Arlen Santiago
Justificação:  A Associação  Cultural  Congada  Serena  São  Benedito  Ouro  Fino,

entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica e de caráter educacional,
cultural  e  assistencial,  visa,  entre  outros  objetivos,  a  congregar  pessoas
comprometidas  com  a  promoção  da  congada,  uma  das  mais  tradicionais
manifestações culturais de Ouro Fino, promover a melhoria da qualidade de vida das
pessoas,  por  meio do desenvolvimento de programas de promoção da saúde,  da
educação, do lazer e do bem-estar da comunidade e da coordenação e da supervisão
de ações no campo da assistência social, e promover intercâmbio entre os diversos
grupos de congada.

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 27/7/1998.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.447/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.368/2012)

Dispõe  sobre  a  criação  da  Semana  dos  Direitos  dos  Animais  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  dos  Direitos  dos  Animais,  a  ser  realizada,

anualmente, na semana que incluir o dia 4 de outubro.
Parágrafo  único  –  Na  semana  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo,  serão

promovidas atividades educativas para sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre
os direitos dos animais.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto pretende trazer para o calendário estadual um importante

evento: a Semana dos Direitos dos Animais.
A Constituição Federal em seu art. 225, VII, atribui ao poder público a obrigação de

proteger os animais: “VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas  que  coloquem em risco  sua  função ecológica,  provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade”.

A instituição de uma semana dedicada à proteção animal certamente contribuirá
para conscientizar os mineiros sobre a importância dos animais e da obrigação legal
de sua preservação e de respeito à fauna. A data escolhida tem como referência o
Dia Mundial dos Animais e o dia de São Francisco de Assis.

São inúmeros os registros de agressão aos animais silvestres e domésticos, seja
por maus-tratos ou abandono. Precisamos de uma nova concepção de respeito à
vida, fortalecendo e resgatando a importância da defesa dos animais.

Sendo assim, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação
deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred
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Costa e Noraldino Júnior. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 490/2015, nos termos do § 2º
do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.448/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.980/2014)

Dispõe sobre a destinação a ser dada a mercadorias apreendidas no âmbito do
Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  l°  –  Os  artigos  de  vestuário  que  forem  apreendidos  pela  fiscalização  da

Secretaria  de  Fazenda  do  Estado  por  irregularidades  fiscais  não  sanáveis  serão
doados ao Servas, com o objetivo de atender às demandas sociais da entidade.

Art.  2° – O Poder Executivo poderá, mediante convênio com a Receita Federal,
utilizar os artigos de vestuário apreendidos conforme dispõe o artigo anterior.

Art. 3° – O Poder Executivo regulamentará esta lei em até cento e oitenta dias após
a sua sanção.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  A apreensão  de  artigos  de  vestuário  falsificados  é  acontecimento

cotidiano. Esses produtos podem ser destinados uma entidade como o Servas para
atender a demandas de cunho social.

Conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa à aprovação
deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Cabo Júlio.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 791/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.449/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.715/2015)

Institui a Semana de Prevenção a Acidentes e Quedas e dos Primeiros Socorros a
Idosos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  instituída  a  Semana de Prevenção a  Acidentes  e  Quedas e  dos
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Primeiros  Socorros  a  Idosos  no  Estado  de  Minas  Gerais,  a  ser  comemorada
anualmente de 25 de setembro a 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso.

Parágrafo único – A Semana de Prevenção a Acidentes e Quedas e dos Primeiros
Socorros a Idosos tem por objetivo promover orientação da população a respeito do
assunto e será desenvolvida, no que couber, em articulação com os órgãos públicos e
os conselhos estaduais .

Art.  2º – Na semana a que se refere o art.  1º desta lei, poderão ser realizadas
palestras, debates, seminários, entre outros eventos relacionados com o tema, com
distribuição de material  educativo, em todo o Estado, especialmente nos hospitais
públicos e postos de saúde, .

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: O art.  6º  da Constituição da República 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.

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, no qual há alterações
morfológicas, funcionais e bioquímicas, com redução na capacidade de adaptação
homeostática às  situações de sobrecarga funcional,  alterando progressivamente  o
organismo e  tornando-o  mais  susceptível  às  agressões  intrínsecas  e  extrínsecas.
Representa a passagem do tempo, não a patologia, sendo um processo natural e
fisiológico, no qual as experiências emocionais, psicológicas e ambientais o tornam
singular  e  individual.  Desta  forma,  duas  pessoas  não  envelhecem  de  maneira
idêntica.

Nas  últimas  décadas,  observou-se  um  nítido  processo  de  envelhecimento
demográfico. A Organização das Nações Unidas – ONU – considera o período de
1975 a 2025 a Era do Envelhecimento. No Brasil, a expectativa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE – é que a população com mais de 60 anos de idade
seja  aproximadamente  11% da população geral  até  o  ano  de 2020.  O  índice  de
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envelhecimento mostra que, para cada 100 indivíduos jovens, existem 35,4 acima de
60 anos.

Esse processo de envelhecimento demográfico repercutiu e continua repercutindo
nas diferentes esferas da estrutura social, econômica, política e cultural da sociedade,
uma vez que os idosos, da mesma forma que os demais segmentos etários (crianças,
jovens  e  adultos),  possuem  demandas  específicas  para  obtenção  de  adequadas
condições de vida. Tais demandas têm despertado grande interesse na área da saúde
pública.

Uma das grandes preocupações relacionadas ao envelhecimento é que o aumento
da  expectativa  de  vida  está  associado  a  uma  alta  taxa  de  comorbidades.  A
instabilidade  postural  e  as  quedas  fazem  parte  das  síndromes  geriátricas  que
englobam as alterações de  saúde mais  comuns  nos idosos,  constituindo um dos
principais  problemas  clínicos  e  de  saúde pública  devido  à  sua alta  incidência,  às
consequentes complicações para a saúde e aos altos custos assistenciais.

Queda pode ser definida como um evento não intencional que tem como resultado
a mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo,  em relação a sua
posição inicial. Alguns autores referem-se à queda como uma síndrome geriátrica por
ser considerado um evento multifatorial e heterogêneo.

Aproximadamente 30% dos indivíduos com mais de 65 anos de idade caem ao
menos uma vez por ano, dos quais a metade de forma recorrente. Pessoas de todas
as idades apresentam risco de sofrer queda; porém, para o idoso, elas possuem um
significado muito relevante, pois podem levá-lo à incapacidade e à morte. Seu custo
social é imenso e se torna maior quando o idoso tem diminuição da autonomia e da
independência ou passa a necessitar de internação.

As quedas geralmente têm etiologia multifatorial  e  seus fatores causadores são
classificados  como:  intrínsecos,  ou  seja,  os  decorrentes  de  alterações  fisiológicas
relacionadas com envelhecimento, doenças e efeitos causados pelo uso de fármacos;
e extrínsecos, que são fatores que dependem de circunstâncias sociais e ambientais
que criam desafios ao idoso. Esses fatores interagem como agentes determinantes e
predisponentes,  tanto  para  quedas  acidentais  quanto  para  quedas  recorrentes.  A
complexidade da etiologia das quedas, associada às graves consequências geradas
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por  estas,  impõe  aos  profissionais  de  saúde  o  grande  desafio  de  identificar  os
possíveis fatores de risco e tratar os fatores etiológicos e comorbidades presentes. A
importância da identificação de tais fatores de risco é reforçada pelo maior sucesso
das intervenções que se baseiam na identificação precoce dos idosos com maior
chance de sofrer quedas e particularmente aqueles  que, além do risco de queda,
apresentem também risco aumentado de sofrerem lesões graves decorrentes dela.

As quedas em idosos são um problema frequente com importantes consequências
físicas,  psicológicas  e  sociais.  Entre  as  principais  consequências  decorrentes  das
quedas,  encontram-se  as  fraturas,  que  parecem  imputar  ao  idoso  maior
vulnerabilidade  a  novos  episódios,  independentemente  de  sua  frequência.  Entre
outras  consequências  das  quedas  encontram-se  lesões  na  cabeça,  ferimentos
graves, ansiedade, depressão e o chamado "medo de cair" (medo de subsequentes
quedas), que também pode acometer idosos que nunca caíram.

Do ponto de vista econômico, o custo por qualquer problema de saúde pode ser
classificado em duas grandes categorias: custos diretos e indiretos. Os custos diretos
dizem respeito  aos custos  médicos e  não médicos relacionados com diagnóstico,
tratamento, recuperação e reabilitação da doença. Os custos indiretos referem-se à
perda de produção e produtividade trazida pelo problema de saúde. As quedas geram
um custo hospitalar de aproximadamente R$122,55 por dia. A cada ano, o Sistema
Único  de  Saúde  –  SUS  –  tem  gastos  crescentes  com  tratamentos  de  fraturas
decorrentes  das  quedas.  Em  um  ano  são  muitas  as  internações  e  milhões  em
medicamentos tendo como causa a queda da pessoa idosa.

Além  das  consequências  físicas,  atualmente  tem  sido  dado  enfoque  às
repercussões  psicológicas  e  sociais  que  as  quedas  trazem.  As  quedas,  além  de
produzirem importante perda de autonomia e qualidade de vida entre idosos, podem
também repercutir  entre seus cuidadores, principalmente familiares, que devem se
mobilizar em torno de cuidados especiais, adaptando toda a sua rotina à recuperação
ou à adaptação do idoso após a queda.

O conhecimento das consequências físicas, psicológicas e sociais das quedas em
idosos  é  de  extrema  importância,  pois  auxiliará  no  delineamento  das  estratégias
preventivas e de reabilitação de tais repercussões.
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Assim sendo, conto com o apoio dos pares à aprovação deste projeto de lei que
contribuirá sobremaneira para a proteção da população idosa no Estado.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 401/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.450/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.781/2011)

Institui a Política Estadual de Mobilidade Urbana.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Mobilidade Urbana.
Parágrafo  único  –  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  por  mobilidade  urbana  o

conjunto  de  deslocamentos  de  pessoas  e  bens,  com  base  nos  desejos  e  nas
necessidades de acesso ao espaço urbano, mediante a utilização dos vários meios
de transporte.

Art. 2º – O objetivo da Política Estadual de Mobilidade Urbana é proporcionar o
acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os meios de transporte
coletivos e não motorizados, de forma inclusiva e sustentável.

Art.  3º  –  A  Política  Estadual  de  Mobilidade  Urbana  atenderá  aos  seguintes
princípios:

I – reconhecimento do espaço público como bem comum;
II – universalidade do direito de se deslocar e de usufruir a cidade;
III – sustentabilidade ambiental nos deslocamentos urbanos;
IV – acessibilidade para o portador de deficiência física e a pessoa de mobilidade

reduzida;
V – segurança nos deslocamentos;
VI – qualidade e integração do transporte público.
Art.  4º  –  A  Política  Estadual  de  Mobilidade  Urbana  observará  as  seguintes

diretrizes:
I  –  priorizar  o  deslocamento  realizado  a  pé  e  outros  meios  de  transporte  não

motorizados;
II – manter velocidades de percurso e melhorar a velocidade do transporte público

de superfície;
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III – aumentar a área e a qualidade da rede viária dedicada aos pedestres;
IV  –  melhorar  a informação e  a  formação para  os  cidadãos e  a sinalização de

trânsito;
V – melhorar a segurança nas ruas e o respeito entre os usuários dos diferentes

modos de transporte;
VI – promover o uso de combustíveis mais limpos e o controle da poluição e do

ruído causados pelo tráfego;
VII  –  desenvolver  o  sistema  de  transporte  do  ponto  de  vista  quantitativo  e

qualitativo;
VIII  –  criar  medidas  de  desestímulo  à  utilização  do  transporte  individual  por

automóvel;
IX – estimular o uso de combustíveis renováveis e menos poluentes;
X – integrar os diversos meios de transporte;
XI – assegurar que todos os deslocamentos sejam realizados de forma segura;
XII  –  promover  ações  educativas  capazes  de  sensibilizar  e  conscientizar  a

população sobre a importância de se atender aos princípios da Política Estadual de
Mobilidade Urbana;

XIII  –  fomentar  pesquisas  a  respeito  da  sustentabilidade  ambiental  e  da
acessibilidade no trânsito e no transporte;

XIV – buscar opções de financiamento para as ações necessárias à implementação
desta lei.

Art. 5º – Para o alcance do objetivo proposto no art. 2º desta lei, compete ao poder
público:

I – realizar diagnóstico que permita identificar aspectos referentes ao transporte e
ao trânsito a serem trabalhados e locais a serem qualificados nos termos propostos
por esta lei;

II  –  desenvolver  campanha  de  conscientização  que  incentive  o  deslocamento
realizado a pé;

III – avaliar e aprimorar as sinalizações de trânsito horizontal e vertical;
IV – desenvolver programas voltados para a qualificação urbanística, ambiental e

paisagística dos espaços públicos;
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V – obter uma legislação adequada para a mobilidade.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: O Ministério das Cidades desenvolveu o Programa Mobilidade Urbana,

visando a promover articulação das políticas de transporte, trânsito e acessibilidade
universal,  a  fim  de proporcionar  a  qualificação do sistema de mobilidade urbana,
garantindo 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 no nível estadual
para, além de alertamos sobre o tema, somarmos forças concretamente na mesma
direção dos níveis de governo, em busca de condições de vida mais favoráveis a
todos.

Contamos 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 441/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  678/2015,  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 10/5/2015, em Belo Horizonte,  que
resultou na apreensão de drogas, balança de precisão e na detenção 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. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 679/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao procurador-geral de justiça do Estado pedido de informações sobre o nome do
membro do Ministério  Público  designado para dar  prosseguimento  à  investigação
relativa  ao  Inquérito  Civil  nº  0148.14.000004-0  com  parecer  pela  rejeição  de
arquivamento pelo  Conselho Superior  do Ministério  Público,  bem como sobre seu
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andamento,  com envio de  cópia  da decisão do conselheiro relator  Jacson Rafael
Campomizzi.

Nº 680/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Transportes pedido de informações sobre o cronograma das obras de
reforma e ampliação do aeroporto de Patrocínio, o prazo para retomada das obras, o
valor global e o valor despendido até o momento.

Nº 681/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Transportes pedido de informações acerca da situação geral dos lotes
das obras da Rodovia BR-381. (– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 682/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Polícia Civil,  à  Delegacia Regional e ao Ministério Público do Estado pedido de
providências para apuração das tentativas de homicídio sofridas pelos Srs. Denilson
Alberto Cruz, prefeito do Município de Ressaquinha, e Joel Ferreira Lima, prefeito do
Município de Ibiracatu, supostamente em detrimento do cumprimento dos mandatos e
de suas convicções partidárias.

Nº 683/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Direitos  Humanos,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  7º
Reunião Ordinária da referida comissão, pedido de providências para que acompanhe
a apuração da denúncia de assédio que vem sofrendo a Sra. Márcia Regina Ferreira,
servidora pública, após ter formulado denúncia de acúmulo de cargos e recebimento
indevido de remuneração pelo prefeito municipal de Lagoa Santa.

Nº  684/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado pedido de providências para que seja revogado o Decreto nº
46.649, de 2014, e seja editado novo decreto concedendo autonomia administrativa
ao Ipsemg. (– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão
de Administração Pública. Anexe-se ao Requerimento nº 593/2015, nos termos do §
2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  685/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Dnit  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  redutores  de
velocidade, placas de sinalização e pontos de ônibus ao longo da BR-381, na altura
do Bairro Bom Destino, em Santa Luzia.
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Nº  686/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Dnit e à Polícia Rodoviária Federal pedido de providências para a
instalação de redutores de velocidade na BR-381, na altura da comunidade de Posse,
no Município de Caeté.

Nº  687/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Dnit pedido de providências com vistas à instalação de passarela e
de iluminação pública na BR-381, na altura do Bairro Bom Destino.

Nº  688/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Codemig pedido de providências com vistas à construção do Centro
de Convenções do Município de Poços de Caldas.

Nº  689/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública da União pedido
de  providências  para  que  o  valor  das  indenizações  relativas  às  desapropriações
decorrentes  das  obras  de  duplicação  e  expansão  da  Rodovia  BR-381  seja
aumentado. (– Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  690/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Transportes pedido de providências para ampliação e calçamento da
estrada que liga o Município de Lima Duarte ao Parque Estadual do Ibitipoca e ao
Município de Santa Rita do Ibitipoca.

Nº  691/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  construção  do  subtrecho
Brumadinho/Inhotim/MG  040,  da  ponte  de  interligação  do  trecho  sobre  o  Rio
Paraopeba e do viaduto de interseção de acesso ao Museu de Arte Contemporânea,
em Brumadinho.

Nº 692/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para que seja viabilizado o retorno da
obra de asfaltamento da MG-122, no trecho que interliga os Municípios de Porteirinha
e Riacho dos Machados.

Nº  693/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja viabilizado o retorno
da  obra  de  asfaltamento  da  MG-122,  no  trecho  que  interliga  os  Municípios  de
Porteirinha e Riacho dos Machados.
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Nº 694/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
DER-MG pedido  de  providências  para  que seja  viabilizado  o  retorno da  obra  de
asfaltamento  da  MG-122,  no  trecho  que  interliga  os  Municípios  de  Porteirinha  e
Riacho dos Machados.

Nº 695/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
DER-MG pedido de providências para que seja realizada a operação tapa-buracos na
MG-122,  no  trecho  que  liga  o  Município  de  Riacho  dos  Machados  à  BR-251,
passando por Montes Claros.

Nº  696/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja realizada a operação
tapa-buracos na MG-122, no trecho que liga o Município de Riacho dos Machados à
BR-251, passando por Montes Claros.

Nº 697/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para que seja realizada a operação
tapa-buracos na MG-122, no trecho que liga o Município de Riacho dos Machados à
BR-251, passando por Montes Claros.

Nº  698/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Transportes pedido de providências com vistas à elaboração do projeto
de  construção  de  pontes  sobre  o  Rio  São  Francisco,  no  trecho  da  MG-122  que
interliga  São  Francisco  a  Pintópolis  e  no  trecho  da  MG-401  que  interliga  Matias
Cardoso a Manga.

Nº 699/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
DER-MG pedido de providências com vistas à elaboração do projeto de construção
de  pontes  sobre  o  Rio  São  Francisco,  no  trecho  da  MG-122  que  interliga  São
Francisco a Pintópolis e no trecho da MG-401 que interliga Matias Cardoso a Manga.

Nº 700/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências com vistas à elaboração do projeto de
construção das pontes sobre o Rio São Francisco, no trecho da MG-122 que interliga
São Francisco a Pintópolis e no trecho da MG-401 que interliga Matias Cardoso a
Manga.

Nº  701/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
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presidente da República pedido de providências com vistas à elaboração do projeto
de  construção  de  pontes  sobre  o  Rio  São  Francisco,  no  trecho  da  MG-122  que
interliga  São  Francisco  a  Pintópolis  e  no  trecho  da  MG-401  que  interliga  Matias
Cardoso a Manga.

Nº  702/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Codevasf pedido de providências com vistas à elaboração do projeto de construção
de  pontes  sobre  o  Rio  São  Francisco,  no  trecho  da  MG-122  que  interliga  São
Francisco a Pintópolis e no trecho da MG-401 que interliga Matias Cardoso a Manga.

Nº  703/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
transformação  do  pelotão  da  Polícia  Militar  situado  em  Elói  Mendes  em  pelotão
especial.

Nº  704/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de  Defesa Social  pedido de providências com vistas  a
transferir  para  uma  penitenciária  estadual  todos  os  presos  condenados  hoje
encarcerados na cadeia pública localizada no Bairro Santos Dumont, em Governador
Valadares.

Nº  705/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça,  à  Procuradoria-Geral  do
Ministério  Público,  à Defensoria  Pública-Geral,  à  Secretaria  de Defesa Social  e  à
Subsecretaria  de  Administração  Prisional  as  notas  taquigráficas  da  12ª  Reunião
Extraordinária  dessa comissão,  realizada  em  Governador  Valadares,  e  pedido  de
providências para que seja realizado mutirão para o encaminhamento da situação dos
presos da cadeia pública localizada no Bairro Santos Dumont, nesse município.

Nº 706/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à presidente  da  República,  à  Secretaria-Geral  da  Presidência  da  República  e  ao
Ministério da Justiça pedido de providências para publicação de decreto relativo às
terras indígenas xacriabás.

Nº 707/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao Centro de Apoio Operacional Cível e Tutela Coletiva – CAO Direitos Humanos –
pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  7º  Reunião
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Ordinária  dessa  comissão,  com  vistas  ao  acompanhamento  das  denúncias
apresentadas.

Nº 708/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Direitos Humanos pedido de providências para instalação, no Estado,
de casas de acolhimento ou centros de orientação às vítimas de alienação parental.

Nº  709/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  a  disponibilizar
especialista em educação básica, na função de orientador, para atuar em todas as
escolas da rede estadual de ensino. (– À Comissão de Educação.)

Nº  710/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  de  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  a
determinar que as empresas responsáveis coloquem em funcionamento imediato os
serviços de telefonia celular nos distritos que receberam a instalação de antenas e
equipamentos.

Nº  711/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à presidente da Copasa-MG e ao diretor-geral da Arsae-MG pedidos
de  informações  quanto  ao  aumento  de  15,04%  da  tarifa  de  água  e  esgoto,
principalmente os aspectos jurídico e econômico que autorizam o reajuste e o cálculo
utilizado para se alcançar esse percentual. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  712/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Tribunal  de  Justiça  pedido  de providências  para que seja  observado o art.  6º  da
Resolução de 1998, do Conselho Nacional de Justiça, em particular no que toca à
contribuição  da  sociedade  na  elaboração  de  sua  proposta  orçamentária  e  seu
planejamento estratégico.

Nº  713/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das
principais necessidades da Escola Estadual Dr. Arthur Bernardes, em Sete Lagoas. (–
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Douglas Melo.
Anexe-se  ao  Requerimento  nº  447/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do
Regimento Interno.)
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REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 1.208/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.847/2013.
Nº  1.209/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 537/2011.
Nº  1.210/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 535/2011.
Nº  1.211/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 730/2011.
Nº  1.212/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 860/2011.
Nº  1.213/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 861/2011.
Nº  1.214/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 917/2011.
Nº  1.215/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 918/2011.
Nº  1.216/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 919/2011.
Nº  1.217/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.057/2011.
Nº  1.218/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.190/2011.
Nº  1.219/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.230/2011.
Nº  1.220/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.579/2012.
Nº  1.221/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.758/2013.
Nº  1.222/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.471/2013.
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Nº  1.223/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.846/2014.

Nº  1.224/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.854/2014.

Nº  1.225/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.961/2014.

Nº  1.226/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.363/2014.

Nº  1.227/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.462/2014.

Nº  1.228/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à OAB-MG documentação entregue a essa comissão referente à ação
de  reintegração  de  posse  em  que  figuram  como  autores  o  Sr.  Antônio  Luiz  de
Azevedo e outros e como ré a Acesita S.A., laudo técnico pericial assinado pela Sra.
Cristiany  Silva  Amaral  e  pelo  Sr.  Wander  Gladson  Amaral,  o  trecho  das  notas
taquigráficas da 3º Reunião Ordinária dessa comissão em que consta o relato da Sra.
Maria de Jesus Luiz de Azevedo e pedido de providências para que seja averiguada
eventual conduta irregular por parte do Sr. Nicodemus Evaristo Cordeiro, advogado
constituído nos autos e inscrito na OAB-MG sob o nº 32.192.

Nº  1.229/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Concessionária Minas Arena e aos representantes dos barraqueiros
do entorno do Mineirão pedido de providências  para  que seja assinado termo de
ajustamento de conduta entre estes e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a
Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público do Estado com vistas ao retorno
dos barraqueiros ao trabalho no entorno do estádio.

Nº  1.230/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao procurador-chefe da República no Estado 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, o trecho das notas taquigráficas da 3º Reunião Ordinária
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dessa comissão em que consta o relato do Sr.  José Maria Leite e documentação
entregue a essa comissão referente às denúncias supracitadas.

Nº  1.231/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
no Estado pedido de informações sobre a execução e os resultados do Programa de
Baixo Carbono no Estado.

Nº  1.232/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  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 1.233/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.644/2011.

Nº  1.234/2015,  do  deputado Gil  Pereira,  em que solicita  o  desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.462/2011.

Nº  1.235/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.584/2011.

Nº  1.236/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.637/2011.

Nº  1.237/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.766/2011.

Nº  1.238/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.841/2011.

Nº  1.239/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.012/2011.

Nº  1.240/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.143/2011.

Nº  1.241/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.206/2011.

Nº  1.242/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.367/2011.

Nº  1.243/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.662/2011.
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Nº  1.244/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.716/2011.

Nº  1.245/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.808/2012.

Nº  1.246/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.877/2012.

Nº  1.247/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.895/2012.

Nº  1.248/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.896/2012.

Nº  1.249/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.897/2012.

Nº  1.250/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.984/2012.

Nº  1.251/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.985/2012.

Nº  1.252/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.006/2012.

Nº  1.253/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.007/2012.

Nº  1.254/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.008/2012.

Nº  1.255/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.070/2012.

Nº 1.256/2015, dos deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gil Pereira,  João Vítor Xavier e
outros, em que solicitam convocação de reunião especial para homenagear a Rede
Globo de Televisão pelos 50 anos de sua fundação.

Nº 1.257/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita licença não remunerada
para tratar de assunto de interesse particular, no período de 12/5 a 1º/6/2015. (– À
Mesa da Assembleia.)
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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

(Ex-Projeto de Lei nº 3.652/2012)
Dispõe  sobre  medidas  de  desoneração  fiscal  do  processo  de  habilitação  para

condução de veículos automotores para as pessoas de baixo poder aquisitivo ou em
situação de desvantagem social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O Estado adotará medidas para desoneração fiscal de taxas devidas no

processo de habilitação para condução de veículos automotores, com o objetivo de
possibilitar  o  acesso  de  pessoas  de  baixo  poder  aquisitivo  ou  em  situação  de
desvantagem social à aprendizagem e ao processo de habilitação necessários para a
condução de veículos automotores.

Art. 2° – Para os efeitos desta lei, consideram-se pessoas de baixo poder aquisitivo
ou em  situação  de desvantagem social  aquelas  que se enquadrem em uma das
seguintes situações:

I – tenham renda familiar mensal bruta igual ou inferior a dois salários mínimos,
cujos valores serão os vigentes na época da apresentação do requerimento;

II  –  estejam  matriculadas  na  rede  pública  de  ensino  e  comprovem  bom
desempenho escolar;

III – sejam egressas do sistema prisional.
Art.  3° – Na implementação da política de que trata esta lei,  compete ao poder

público:
I – analisar a viabilidade da concessão de isenções de taxas relativas à inscrição

para  exame  de  habilitação,  ao  exame de  legislação,  à  expedição  de  licença  de
aprendizagem, ao exame de direção e à expedição da carteira definitiva;

II – elaborar estudos sobre a possibilidade de concessão de incentivos fiscais para
que  os  centros  de  formação de  condutores  – CFCs – ofertem,  gratuitamente,  às
pessoas a que se refere o art. 2° desta lei os cursos teóricos e práticos necessários
para a habilitação de condutores.
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Art. 4° – A concessão dos benefícios de que trata esta lei não exime o beneficiário
da realização dos exames necessários para a habilitação na categoria pretendida,
observadas as disposições da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de
Trânsito Brasileiro – CTB.

Art. 5° – Os benefícios previstos nesta lei destinam-se a pessoas que comprovem
domicílio no Estado.

Art. 6° – O disposto nesta lei não se aplica às pessoas que tenham cometido crimes
na  condução  de  veículo  automotor,  previstos  no  CTB,  com  sentença  penal
condenatória transitada em julgado.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
Justificação:  Sabe-se  que  a  falta  de  qualificação  de  inúmeros  cidadãos  tem

impossibilitado a inserção deles no mercado de trabalho e que a Carteira Nacional de
Habilitação – CNH – tem sido um valioso instrumento de qualificação profissional,
além de ser uma forma de realização pessoal e social.

Entretanto, os altos custos e as taxas para obtenção de uma CNH têm inviabilizado,
em  muitos  casos,  a  devida  habilitação,  em especial  para  as  pessoas  cujo  poder
aquisitivo  é  menor  ou  para  aquelas  que,  em  razão  das  vicissitudes  da  vida,  se
encontram em desvantagem social.

Assim, muito importante é a proposição ora apresentada, uma vez que permite que
pessoas de baixo poder aquisitivo, jovens de escola pública e cidadãos provenientes
do sistema prisional  possam obter  a isenção das taxas cobradas pelo Detran-MG
pelos testes e pela confecção da habilitação, o que em muito auxiliará na redução dos
elevados custos que envolve o processo de habilitação. O mesmo raciocínio se aplica
à eventual  gratuidade dos cursos teóricos e práticos ministrados pelos centros de
formação de condutores.

Vale ressaltar  que a concessão de isenção das taxas devidas ao Detran-MG no
processo de habilitação não sobrecarregaria o orçamento do Estado, ao passo que a
melhor  qualificação  do  cidadão  poderia  facilitar  a  sua  inserção  no  mercado  de
trabalho, o que, indiretamente, beneficiaria o poder público.
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Outrossim, a implementação das diretrizes ora apresentadas reduziria o número de
acidentes  de  trânsito,  uma vez  que  qualificaria  e  habilitaria  condutores  que  hoje,
sabemos,  em  razão  dos  altos  custos  que  envolve  o  processo  de  habilitação,
conduzem  veículos  automotores  sem  a  habilitação  necessária,  em  especial  nas
cidades do interior de Minas.

Vale mencionar, por fim, que programa semelhante já existe em outros estados da
Federação.  Cite-se  como  exemplo  a  Lei  nº  13.369,  de  2007,  do  Estado  de
Pernambuco,  que  dispõe  sobre  medidas  de  desoneração  fiscal  no  processo  de
habilitação para condução de veículos automotores pelas pessoas de baixo poder
aquisitivo  ou  em  situação  de  desvantagem  social,  a  qual  vem  proporcionando
benefícios à população do referido estado.

Pelos  motivos  expostos,  fica  evidente  a  importância  da  implementação  dessas
medidas, o que será, sem dúvida, um grande avanço social.

PROJETO DE LEI
(Ex-Projeto de Lei nº 2.357/2011)

Fica o Estado autorizado a firmar convênio com os municípios para fins de trocas
de informações sobre fatos geradores de tributos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Estado autorizado a firmar convênio com os municípios para fins de

trocas  de  informações sobre fatos  geradores de  tributos  visando à  eficiência  das
ações dos entes federativos.

§ 1º – O Estado fornecerá aos municípios, de forma contínua e por meio eletrônico,
todas as informações sobre operações que possam ser geradoras de Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN –, notadamente as relacionadas a cartões
de crédito e débito ou relacionadas a administradoras de cartões.

§ 2º – Os municípios informarão ao Estado dados que possam contribuir para a
efetiva  fiscalização  e  arrecadação  de  tributos  estaduais,  notadamente  os
concernentes a ICMS.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2015.
Ione Pinheiro
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Justificação: É sabido por todos que as receitas municipais, na circunstância atual
da  distribuição  do  bolo  tributário,  não  mais  conseguem  cumprir  as  obrigações
impostas pela Carta da República, pois são crescentes as demandas dos munícipes,
especialmente nas áreas da saúde, da educação e do saneamento básico.

Por  outro  lado,  também  se  sabe  que  existem  possibilidades  arrecadatórias  de
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – que não têm sido utilizadas
pelas prefeituras mineiras, tanto pelo desconhecimento dos seus quadros técnicos,
como pela carência de adequadas estruturas funcionais.

Sob  tais  premissas,  revela-se  nítido  que,  cada  vez  que  alguém  coloca  no  seu
veículo R$100,00 de combustível e faz o pagamento com cartão, o dono do posto, ao
cabo  de  30  dias,  recebe  R$95,00,  pois  R$5,00  lhe  são  descontados  a  título  de
prestação do serviço de cobrança do crédito do estabelecimento. Se a alíquota local
for de 5%, não é difícil concluir que, a cada venda de R$100,00 realizada por meio do
cartão, o município onde fica o posto perde R$0,25 de receita, sendo relativamente
simples  esse  entendimento.  Na  hipotética  transação  acima  descrita,  o  ISSQN  é
devido no local onde se localiza a loja, pois a prestação do serviço foi executada e
consumada  no  município  onde  o  lojista  está  estabelecido.  As  administradoras  de
cartões, por registrarem sedes virtuais, predominantemente em municípios paulistas,
em  vez  de  pagar  à  Fazenda  do  local  do  posto  os  R$0,25  de  ISSQN  gerado,
recolherão aos Municípios paulistas indevidamente R$0,005 (2%) e, em decorrência
da esperta manobra sonegatória, obterão um obsceno lucro fiscal de R$0,245 (98%)
às custas do erário do município onde se localiza o vendedor do combustível.

Embora  seja  extremamente  fácil  compreender  a  engenhosidade  das  empresas
desse  lucrativo  ramo,  a  realidade  é  que  até  então  os  entes  municipais  não  têm
conseguido  arrecadar  o  ISSQN  incidente  sobre  o  serviço  cobrado  por  elas  aos
tomadores locais, pela dificuldade de obter os dados das operações ocorridas.

Com efeito, tem sido praticamente impossível para seus fiscais percorrer escritórios
de  contabilidade  objetivando  obter  cópias  das  faturas  dos  cartões,  identificar  as
operações havidas e, com base nesses documentos, montar as autuações.

É  exatamente  dessas  informações  que  os  Fiscos  Municipais  necessitam  para
conhecer a totalidade das transações havidas em cada território e, com base nessa
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precisa fonte, tomar as necessárias providências para recuperar a integralidade de
seus  créditos,  obtendo  assim  valiosos  recursos  para  beneficiar  as  demandas  da
cidadania.

É imperioso salientar que a disponibilização obrigatória dessa relevante informação,
do Fisco Estadual para o Fisco Municipal, é expressamente prevista na Constituição
Federal, no inciso XXII do art. 37, no qual está determinado que as administrações
tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios atuarão de
forma integrada e compartilharão cadastros e informações fiscais, na forma da lei ou
de  convênio,  como  ainda  no  art.  199  do  Código  Tributário  Nacional,  em  que  a
permuta de dados entre os órgão de fiscalização está preconizada.

Desse  modo,  está  justificado  o  elevado  escopo  desta  proposta,  em  razão  do
alcance e dos benefícios que representará para a totalidade dos municípios mineiros
sua transformação em norma jurídica. Diante do exposto,  conto com o apoio dos
nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

Comunicações
–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Assuntos Municipais e de Esporte e dos deputados Fred Costa, Tito Torres, Gustavo
Corrêa (5), Luiz Humberto Carneiro e Gustavo Valadares.

Homenagem Póstuma
O presidente – Em homenagem ao passamento do vice-prefeito  de Governador

Valadares, Sr. Ronaldo Perim, nosso querido amigo e companheiro, quero solicitar às
deputadas e aos deputados que permaneçam de pé, em silêncio, por 1 minuto.

– Procede-se à homenagem póstuma.
Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Dirceu Ribeiro.
O  deputado  Dirceu  Ribeiro  –  Deputado  João  Magalhães,  caro  presidente,

deputadas e deputados, telespectadores da TV Assembleia, em reunião no Intersind,
fui convocado para dar uma resposta ao povo brasileiro,  por conseguinte ao povo
mineiro e às autoridades constituídas. Somos o primeiro polo moveleiro de Minas
Gerais e estamos lutando para, num futuro bem próximo, disputar o primeiro lugar no
Brasil. Nosso polo moveleiro está localizado a 290km da capital mineira, a 283km da
capital carioca e a 436km da capital do Espírito Santo.
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A deputada Celise Laviola (em aparte)* – Nosso PMDB hoje está de luto: perdemos
Ronaldo Perim, eterno presidente do PMDB de Governador Valadares. O Ronaldo era
atualmente vice-prefeito de Governador Valadares. Já foi prefeito da cidade, deputado
federal e secretário de Estado. Ficará uma lacuna no PMDB. Estamos todos muito
tristes,  especialmente  os  deputados  da  bancada  que  são  do  Leste  de  Minas.
Obrigada, deputado.

O deputado Dirceu Ribeiro – Muito obrigado. As indústrias moveleiras do polo da
cidade de Ubá têm um papel fundamental na nossa região, pois concentram mais de
50% dos postos de empregos diretos, fonte de renda de um número de famílias. Além
de Ubá, nosso polo moveleiro é composto por mais sete cidades: Guidoval, Piraúba,
Rio  Pomba,  São  Geraldo,  Rodeiro,  Tocantins  e  Visconde  do  Rio  Branco.  Alguns
fatores  são  decisivos  para  comprovar  a  importância  do  polo.  São  338
estabelecimentos industriais de móveis, sendo 218 empresas instaladas em Ubá. O
setor moveleiro gera hoje mais de 16.196 empregos diretos.

Agora há a crise mundial atingindo o nosso Brasil, atingindo Minas Gerais, e não
fica de fora o nosso polo moveleiro.

Queremos  dizer  a  todos  que  não  é  a  primeira  vez  que  atravessamos  crises  e
também  não  será  a  última.  Sempre  buscamos  e  continuaremos  a  buscar  bons
parceiros. Não estamos de pires na mão. Não estamos pedindo esmola a ninguém.
Queremos e gostamos de parceria. Prestem atenção: queremos uma grande parceria
com o governo do Estado para colocar o nosso aeroporto funcionando, será grande
contribuição para a nossa região. Quando fui prefeito, construímos esse aeroporto.
Foram gastos exatamente R$31.000.000,00 na construção do aeroporto,  que hoje
está  paralisado.  Hoje  ele  é  um  elefante  branco.  Na  hora  em  que  conseguirmos
colocá-lo para funcionar, ele vai trazer mais riqueza para nossa região e para nosso
polo moveleiro.

Vamos  tentar  uma parceria  para  fazer  o  anel  rodoviário.  No tempo em que fui
prefeito,  fiz  o  anel  viário.  Portanto,  o  Sindicato  Intermunicipal  das  Indústrias  do
Mobiliário de Ubá – Intersind – afirma, sem medo de errar, que nosso polo moveleiro,
em toda a sua extensão, tem empresas sólidas que estão trazendo o progresso para
nossa região. Como disse, vivemos uma crise, mas nada diferente de tantas outras
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por que já passamos. Ela será superada somente com união, luta e determinação.
Não somos à toa o primeiro polo moveleiro. Essa história, que vem de longa data,
não terminará hoje. Temos uma grande estrutura econômica. Quero dizer a todos que
estamos à disposição dos que querem realmente o bem comum e o da nossa região.

Precisamos  de  parceria  para  fazer  nosso  aeroporto  funcionar.  Não  estamos
medindo esforços. Nesse particular, estamos tendo apoio do governo do Estado para
que nosso aeroporto funcione e leve o progresso a nossa região.

Outro  projeto  de  importância  para  nossa  região  é  a  nossa  Uemg.  Quando  fui
prefeito,  levei  três  cursos  para  Ubá:  design,  biologia  e  química.  Além  disso,
adquirimos um terreno de 36ha e doamos à Uemg. Hoje, necessitamos construir o
campus universitário de Ubá para dar oportunidade a nossos filhos e netos. Hoje, o
que fazemos é honrar o nome de nossos filhos e nossos netos para que eles tenham
realmente uma vida com dignidade e que possam estudar. Uma universidade pública
tem tudo a ver com nossa região. Também está no orçamento do Estado uma verba
para construção do campus universitário de Ubá.

Nosso terceiro projeto é o convênio da oncologia. A Microrregião de Ubá tem 26
municípios e mais de 300 mil habitantes, mas não tinha força política. A Microrregião
de  Ubá  estava  abandonada.  Estava,  simplesmente,  esquecida.  Hoje  estamos
trabalhando de manhã, de tarde e de noite para que o convênio da oncologia fique lá.
Não  queremos  prejudicar  ninguém nem  invadir  a  área  de ninguém.  Queremos  o
direito da Microrregião de Ubá, assim como queremos os nossos direitos. Estou aqui
para defender a região de Ubá, região sofrida, região que, na verdade, passou por
dificuldades por não ter aqui um representante. No início deste mandato, tivemos um
problema com a Suplan,  que foi  solucionado com parceria,  com conversa e com
minha presença nesta Casa. Portanto, digo a todos os companheiros: respeito todos,
trabalho  com  transparência  e  lealdade.  Não  sou  daqueles  que  prometem  e  não
cumprem. Não sou daqueles que traem as pessoas. Sou daqueles que aprenderam
com os pais a honrar o nome, a honrar a família e a honrar a região.

Portanto,  caro  presidente,  hoje  é  motivo  de  satisfação  estar  aqui  em  nome do
Intersind, de Ubá, pois, em reunião que fizemos ontem, solicitaram-me que fizesse a
defesa, o pronunciamento em favor do 1º  polo moveleiro de Minas Gerais,  e que
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futuramente  vai  disputar  a  posição  de  1º  polo  moveleiro  do  Brasil.  E  o  1º  polo
moveleiro de Minas Gerais quer e precisa de respeito. O 1º polo moveleiro de Minas
Gerais tem uma condição sólida e não está de pires na mão pedindo nada a ninguém.
O 1º polo moveleiro de Minas Gerais veio para ficar e para trazer o progresso para a
nossa  região.  E  hoje  tem  nesta  figura  o  seu  defensor.  Tem  neste  deputado  um
representante da região da Zona da Mata, que trabalha de manhã, de tarde e à noite
para que a nossa região seja representada.

Não vim aqui para brincar, não vim aqui para fazer as pessoas de bobas nem para
abusar de ninguém. Estou aqui para trabalhar para a nossa região, para honrar o
nome dos colegas que aqui estão, porque eles têm também o mesmo ideal de servir
a sua região, de trabalhar para a sua região e de querer que todos tenham respeito.

O deputado Noraldino Júnior (em aparte)* – Deputado Dirceu Ribeiro, não poderia
deixar de manifestar o nosso intenso apoio ao pronunciamento de V. Exa. Nós, que
somos deputados da cidade de Juiz de Fora, vizinha da grande Ubá, na verdade
pertencemos  à  mesma  região,  a  nossa  grandiosa  Zona  da  Mata,  que  necessita
urgentemente  de  políticas  públicas  para  incentivar  o  nosso  desenvolvimento.  A
situação do polo moveleiro de Ubá requer  uma grande atenção deste governo.  É
necessário que nós, deputados da Zona da Mata, nos unamos em prol dos nossos
interesses,  para  defender  que  a  nossa  região  também  seja  tratada  com  grande
carinho e atenção pelo governo.

A cidade de Juiz de Fora também passa por grandes problemas. Queria registrar a
presença do nosso ilustre vereador Júlio Gasparette, ex-presidente da câmara, que é
um grande incentivador da cidade de Juiz de Fora e região.

Deputado Dirceu Ribeiro, conte com este deputado. Estamos pedindo agora uma
reunião urgente com o governador e os deputados de Juiz de Fora e da Zona da
Mata. Que possamos nos unir na busca desses benefícios e dessas necessidades
para a nossa querida  Zona da Mata mineira.  Hipoteco o nosso apoio a todas as
palavras proferidas por V. Exa. e o parabenizo pelo trabalho e pela defesa que tem
feito da cidade de Ubá. Obrigado.

O deputado Dirceu Ribeiro* – Obrigado.
O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)  –  Parabenizo  o  deputado  Dirceu
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Ribeiro pelo seu entusiasmo ao estar na tribuna falando da sua querida Ubá e do polo
moveleiro. Devo manifestar a V.  Exa. que neste 5º mandato já trabalhamos muito
para a sua querida Ubá e particularmente para o setor moveleiro. É de nossa autoria
um projeto que discutimos muito na Casa, buscando a redução da carga tributária do
setor moveleiro. Por longas vezes e variados debates, demonstramos a preocupação
com a carga tributária, e pude sentir de todo o setor moveleiro a preocupação maior
com a carga tributária – com certeza poderíamos alcançar hoje em todo o Brasil a
mesma condição de Ubá.

Devo manifestar-lhe, inobstante essas perfeitas adequações que V. Exa. relata, que
em poucos dias vamos instalar oficialmente, já autorizada pelo nosso presidente, a
frente parlamentar da indústria mineira.

Estamos  nos  rearticulando  com  todos  os  setores,  particularmente  com  o  setor
moveleiro de Ubá, gerando milhares de empregos. Também São José dos Salgados,
Carmo do Cajuru e Andradas possuem seu setor moveleiro, embora não do porte de
sua  Ubá,  mas  certamente  todos  estão  procurando  o  aperfeiçoamento  e  a
competitividade no polo moveleiro. Em Ubá, já está instalado e funcionando o Arranjo
Produtivo Local – APL –, projeto de minha autoria debatido nesta Casa, que hoje está
servindo  para  Ubá,  Carmo  do  Cajuru  e  outras  regiões  que  optaram  por  esse
mecanismo.

Então, parabenizo V. Exa., pois é mesmo por meio de pronunciamentos que vamos
pleitear do governo do Estado ações importantes como essa que V. Exa. defende em
sua proposição. Parabéns e conte conosco. Desde já, digo que gostaria muito que V.
Exa. participasse conosco da frente parlamentar da indústria mineira, representando
o setor moveleiro da sua Ubá e região. Parabéns.

O deputado Dirceu Ribeiro* – Posso lhe afiançar que participarei, sim, com muita
honra e alegria. Podem contar comigo em tudo aquilo que for bom para o Brasil e
para Minas Gerais.

Quero também agradecer aos colegas e a todos por terem me ouvido com tanta
atenção,  esperando que, juntos, possamos fazer  essa parceria de que Minas e o
Brasil precisam. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.
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O presidente – Com a palavra, o deputado Braulio Braz.
O deputado Braulio Braz* – Concedo aparte ao deputado Duarte Bechir.
O deputado Duarte Bechir (em aparte) – Agradeço a concessão do aparte, para

que,  ao  lado  dos  demais  pares,  possamos  manifestar  os  nossos  pesares  pelo
falecimento,  ocorrido  na  manhã  de  hoje,  do  locutor  José  Ailton  de  Resende,
conhecido em toda a região por Jota Ailton. O Jota Ailton, que criou, na Rádio Clube
de Campo Belo, a Equipe 1001 de Esportes, era daquelas pessoas, deputado Braulio
Braz, que vêm da zona rural para a cidade e abraçam uma profissão que exercem
com carinho e grandeza, tornando-se professores do que se propuseram a fazer.

Então, quero comunicar seu falecimento aos demais pares, deixando à família e
aos amigos companheiros da Rádio Clube de Campo Belo e da imprensa regional e
local  os  nossos  sentimentos  pelo  passamento  prematuro  do  radialista  criador  da
Equipe  1001  de  Esportes,  de  Campo  Belo,  Jota  Ailton  de  Resende.  Obrigado,
deputado Braulio Braz.

O deputado Braulio Braz* – Sr. Presidente, colegas deputados e telespectadores da
TV  Assembleia  Legislativa,  hoje  tenho  a  honra  de  ocupar  a  tribuna  desta  Casa
Legislativa para parabenizar a cidade de Muriaé, que comemora seus 160 anos de
emancipação política em 16 de maio.

Muriaé é minha terra natal, cidade de filhos que se inspiram nas belezas de suas
montanhas, na riqueza do seu solo e na alegria da sua gente. Nada mais gratificante
do  que  saudar  esse  município  que  acolhe  pessoas  que  lutam  unidas  para  a
concretização de ideais comuns. Para mim, o dia da emancipação política de Muriaé
é também o dia de gente que supera as dificuldades, e esse é o principal motivo de
contribuir com os nossos trabalhos e ações nesta Casa.

Localizada na região da Zona da Mata, possui uma população estimada em 105 mil
habitantes e oito distritos. Muriaé significa, na língua indígena, “ter  sabor de cana
doce”. É um município acolhedor e agradável, cuja história se multiplica por vários
momentos marcantes. Em uma das mais antigas menções ao Vale do Muriaé, datada
de 1785, Couto Reis descreveu a região, realçando-lhe as condições “extremamente
adversas",  cuja  colonização  só  foi  possível  graças  à  coragem  dos  primeiros
desbravadores  que,  "fazendo  fogos,  descortinando  matas  e  purificando  ares,
tornaram os sertões menos rigorosos".
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O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) – Muito obrigado, deputado Braulio
Braz. Serei rápido. Tenho certeza absoluta de que vejo a emoção com que V. Exa.
fala da sua querida Muriaé.

Tenho o prazer de estar sempre ao lado de V. Exa. e tenho, dentro do meu coração,
essa figura extraordinária. Conheço e reconheço o valor que V. Exa. tem para a sua
terra natal e para o nosso estado. Não é de hoje que V. Exa. aqui vem para falar da
sua terra, do seu chão, do seu povo e da sua gente. Então quero me associar a V.
Exa. neste momento tão importante para toda a comunidade. V. Exa., como um líder
maior,  tenha certeza  absoluta de que é merecedor  do nosso aplauso e do nosso
respeito. Permita-me também incluir no rol de tantas pessoas importantes o nome do
seu  querido  amigo,  do  seu  querido  pai,  o  nosso  amigo  prefeito  José  Braz.  Ele,
durante sua administração extraordinária como prefeito por longos mandatos, pôde,
pelo seu zelo,  pelo seu trabalho e pela sua competência e gestão administrativa,
fazer  com  que  esse  município  se  tornasse,  com  certeza,  uma das  cidades  mais
expoenenciais da região.

Então eu quero,  além de cumprimentá-lo,  saudar  todos  os moradores e  toda a
população. Permita-me, com todo o respeito, abraçar o seu querido pai,  o grande
arquiteto de todas essas obras extraordinárias que o município teve, o Sr. José Braz,
prefeito. O meu abraço.

O deputado Braulio Braz* – Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Em 1817, Constantino José Pinto, com outros 40 homens, comercializando ervas e

produtos medicinais, desceu pelo Rio Pomba e atingiu o Rio Muriaé, onde aportou
construindo seu abarracamento junto a uma cachoeira, local que hoje é conhecido
como Largo do Rosário. Ali foi fundado o aldeamento dos índios, com demarcação
das terras destinadas ao plantio. Em 1819, o francês Guido Marlière chegou e ergueu
a Capela do Rosário. Isto feito, começaram a aportar extratores de madeiras de lei e,
principalmente, de plantas medicinais, em busca de raízes. Era, então, o início da
atividade  econômica  do  futuro  município.  O  povoado  cresceu  rapidamente,  a
princípio,  com uma só rua ao longo do rio – dando origem ao porto,  à barra e à
armação, em razão do rio que a margeava – onde hoje existem os bairros com os
mesmos nomes dados na época: Porto, Barra e Armação.
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Em 7/4/1841 foi criado o distrito com o nome de São Paulo do Muriaé, pertencendo
a  São  João  Batista  do  Presídio,  atual  Município  de  Visconde  do  Rio  Branco,  e
subordinado eclesiasticamente a Santa Rita do Glória, atual Município de Miradouro.
No dia  16/5/1855,  com o  nome de São Paulo  do Muriaé,  o distrito  foi  elevado à
categoria de vila, desmembrando-se de São João Batista do Presídio. A Vila de São
Paulo do Muriaé passaria a ser cidade 10 anos depois,  em 25/11/1865, razão da
comemoração dos 160 anos de emancipação política hoje.

A denominação Muriaé veio em 7/9/1923. Desde então, iniciava uma história que a
levaria a ocupar, no futuro, um lugar de destaque entre as maiores cidades do Estado
de Minas.

Muriaé se notabilizou no cenário econômico graças à monocultura cafeeira, que foi
a primeira atividade responsável pelo crescimento do município, o que lhe reservou
uma posição de supremacia no Estado e de grande destaque no Brasil, contribuindo
decisivamente  nas  exportações  nacionais.  Depois  teve  ênfase  na  pecuária,
transformando-se em uma das maiores bacias leiteiras do País.

Outro momento de grande progresso do município foi a abertura da estrada Rio-
Bahia, inaugurada por Getúlio Vargas em 1939. O grande fluxo de veículos trazido
pela  nova  rodovia  inseriu  Muriaé  entre  as  cidades  de  maior  desenvolvimento  da
região. A monocultura cafeeira passou, então, a ceder espaço para outras atividades
econômicas, a dar novos rumos à vocação produtiva e comercial do nosso município.
Com a abertura dessa nova artéria rodoviária, o comércio se diversificou e Muriaé, às
margens  da  nova  estrada,  passava  a  ter  livre  comunicação  com  todo  o  País,
experimentando a expansão econômica e social.

Eu não poderia deixar de mencionar que a cidade também sempre foi destaque em
relação à política. Muriaé é terra de importantes cidadãos que já atuaram e muitos
que ainda atuam de maneira participativa no cenário político municipal, estadual e
nacional.  O nosso ex-vice-presidente da República,  por exemplo,  o saudoso José
Alencar Gomes da Silva, era muriaeense. Pio Soares Canedo, vice-governador de
Minas e também já falecido, foi presidente desta Casa Legislativa. Repito: Pio Soares
Canedo, grande líder da nossa região.

Muriaé  é  terra  que  nos  enche  de  orgulho  pelo  seu  bendito  passado,  vibrante
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presente e  promissor  futuro.  Assim,  ao comemorar  os  160 anos de emancipação
política  do  município,  quero  homenagear  o  seu  povo  íntegro,  trabalhador  e
hospitaleiro, que nunca esmorece diante das dificuldades. População que luta, que
carrega junto de si uma identidade peculiar e valoriza seus grandes recursos naturais,
sua importância econômica, social e cultural, cuja esperança se encontra na certeza
de  um  município  que  só  tem  a  progredir,  favorecendo  sempre  o  pleno
desenvolvimento de Minas Gerais.

O deputado Dilzon Melo (em aparte)* – Gostaria também de ser solidário ao meu
companheiro Braulio Braz quanto a essas justas homenagens a Muriáe, cidade que vi
crescer ao longo do tempo e que, de forma pioneira, tem sido polo na região. Além
disso, contribuiu grandemente para o seu desenvolvimento o nosso grande amigo
José Braz, seu progenitor, que por duas ou três vezes foi prefeito e transformou a
cidade nesse respeito que V. Exa. menciona: uma cidade de gente de bem, ordeira e
trabalhadora. Quero solidarizar-me com ela, esperando que continue com seu fluxo
de desenvolvimento  que ocorreu  ao longo desse tempo,  porque uma cidade que
aporta tanta gente para ser recebida na área de saúde, educação e serviços não
pode ficar de braços cruzados aguardando que as coisas aconteçam.

Solidarizo-me com o deputado Braulio, meu companheiro de partido, o PTB, que
tem a honra de contribuir grandemente para o município. Sou testemunha de que, ao
longo desses anos, as suas emendas foram destinadas à cidade de Muriaé, porque
sabemos que o prefeito José Braz multiplica todo recurso que lá chega. Tempos atrás,
conversando com ele, ficava imaginando um homem de 86 anos acordando às 6
horas para acompanhar as obras que estavam em desenvolvimento no município. É
assim que a cidade caminha e precisa caminhar. Espero que V. Exa. tenha saúde e o
tempo necessário para dedicar-se a Muriaé com toda dedicação de que ela precisa.
Estaremos aqui de mãos dadas e contribuindo.

Ao povo de Muriaé, o nosso respeito, a nossa solidariedade e os nossos parabéns
por  estarem  comemorando  nesta  significativa  data  tantos  eventos  e  tanto
desenvolvimento.

Parabéns ao meu nobre colega pelo seu pronunciamento e por reconhecer que lá
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foi o esteio da sua votação. Uma votação extraordinária, fruto do bom trabalho que
você vem prestando ao longo do tempo àquela cidade. Meus parabéns, Braulio Braz.

O deputado Braulio Braz* – Obrigado, nobre colega Dilzon Melo, pelas palavras
neste momento em que homenageia a minha cidade de Muriaé pela comemoração de
seus 160 anos de emancipação política.

Parabéns a Muriaé e a todos que construíram e continuam a construir a cada dia a
história,  a  identidade do nosso município,  transformando-o em uma cidade única,
inesquecível e encantadora. Encerro aqui meu discurso, afirmando que tenho muito
orgulho de fazer parte dessa distinta população, que sempre nos prestigiou. Contem
comigo para continuar na luta pelo progresso da nossa cidade e da nossa Minas
Gerais. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.
O deputado Bonifácio Mourão – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

poderíamos, aqui desta tribuna, tratar de inúmeros assuntos, mas estamos vigilantes
quanto à conduta do governo Pimentel, do PT, que, já há quase cinco meses, não
apresenta um programa de governo convincente para o povo do Estado de Minas
Gerais.  Até  agora  são  somente  promessas.  Aliás,  as  promessas  vêm  do  próprio
governo  federal,  que está  desenterrando projetos  antigos  referentes  a  bilhões  de
reais.

Há  alguns  anos  o  governo  federal  lançou  um  projeto  de  R$78.000.000.000,00
destinado a infraestrutura urbana, estradas, ferrovias, etc., mas não cumpriu nada.
Em termos de rodovias, não chegou a aplicar R$2.000.000.000,00. Agora repete o
mesmo plano, o mesmo programa, no valor de R$150.000.000.000,00, tentando, é
claro, iludir o povo brasileiro numa hora em que a crise está profunda em todas as
áreas: na área da economia, na área da ética, na incompetência da gestão, e assim
por diante.

Mas não podemos nos deixar levar por uma situação semelhante a essa. Em Minas
Gerais é a mesma coisa. Lamentavelmente não se vê nenhuma obra em andamento.
No governo Aécio Neves, Anastasia, Alberto Pinto Coelho, era mais do que normal
ver essas obras em andamento, inclusive programas como o Caminho de Minas, que
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os  municípios  mineiros  esperam  com  tanta  ansiedade.  Cerca  de  230  municípios
serão beneficiados, mas nada, absolutamente nada se movimenta a respeito.

Sabemos que Minas Gerais tem um convênio, um contrato com o Banco do Brasil
para liberar o empréstimo, o qual,  nós, deputados, no ano passado, votamos aqui
para ser destinado a programas como o Caminho de Minas. Votamos um empréstimo
junto  a  bancos  nacionais  e  internacionais  no  valor  aproximado  de
R$10.000.000.000,00. No entanto, o Banco do Brasil, de onde deveriam ser liberados
até agosto do ano passado cerca de R$1.200.000.000,00, não os liberou, certamente
por  questões  partidárias.  O  governador  Alberto  Pinto  Coelho  entrou  na  justiça  e
ganhou  a  liminar.  E,  agora,  o  governador  Pimentel  liberou,  entendeu  que  Minas
Gerais não precisa desse dinheiro e liberou na Justiça, ou seja, dispensou a ordem
judicial. Em razão disso, programas como o Caminho de Minas e tantos outros não
cumprem o seu objetivo, não têm andamento, e inúmeros municípios brasileiros que
esperam por uma estrada asfaltada continuam sem nenhuma à vista.

Da mesma forma acontece na área da educação, pois o orçamento da educação
caiu  cerca  de  R$400.000.000,00.  Na  área  da  saúde  também  nada  se  faz.  Os
hospitais regionais estão com as obras suspensas.

O Hospital Regional de Governador Valadares, construído com dinheiro do Estado,
com recursos exclusivamente do Estado, com cerca de 80% das obras prontas, está
com as obras suspensas. A desculpa, deputado Sargento Rodrigues, era que nós,
deputados, não tínhamos votado o orçamento.  Já votamos o orçamento há muito
tempo,  e  onde  estão  as  obras?  Onde  estão  as  obras  dos  hospitais,  as  obras
suspensas,  obras urgentes de hospitais  regionais,  como é o caso de Governador
Valadares e de tantos outros em cidades-polo de Minas Gerais? Nada se fez, nem
falam  o  dia  que  essas  obras  serão  reiniciadas.  Puseram  culpa  na  Assembleia
Legislativa.

Todos  nós  sabemos  que  o  orçamento  não  foi  votado  ano  passado  porque  o
governador Pimentel, do PT, não o aceitou. Recomendou aos deputados da sua base
que obstruíssem e não deixassem que votássemos o orçamento. O que fizemos?
Votamos o orçamento este ano, com a proposta de alteração do governador Pimentel,
inclusive a alteração dos R$7.000.000.000,00, que acabamos aceitando só para não
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haver a desculpa de que a Assembleia é culpada de o governador não estar fazendo
nada pelo Estado de Minas Gerais.  Votamos.  E agora? Mais  de um mês depois,
deputado Gustavo Corrêa, nada se realiza neste estado. Só promessas, a exemplo
do que faz a sua companheira de partido, a presidenta Dilma Rousseff, do PT.

Com muito prazer, concedo aparte ao nosso líder, deputado Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa (em aparte) – Deputado Bonifácio Mourão, se V. Exa.

me permite,  o  deputado João  Leite  se  encontra inscrito  antes  deste  parlamentar,
então conceda o aparte ao deputado João Leite, e, posteriormente, se V. Exa. puder
me conceder aparte, agradeceria.

O deputado Bonifácio Mourão – Eu é que terei o prazer. Desculpe, meu caro amigo,
ilustre deputado João Leite,  não vi que V. Exa. estava, como sempre, do lado do
coração,  à  nossa  esquerda.  Com  muito  prazer,  concedemos  aparte  ao  ilustre  e
combativo deputado João Leite.

O deputado João Leite (em aparte)* – Obrigado, deputado Bonifácio Mourão, nossa
grande liderança. Agradeço também ao nosso líder, deputado Gustavo Corrêa.

A minha presença aqui ostenta a Medalha da Inconfidência, recebida com muita
honra.  Esta  medalha  é  a  mais  alta  comenda  concedida  pelo  governo  de  Minas
Gerais.  Foi  criada  em  1952,  no  governo  de  Juscelino  Kubitschek,  e  é  entregue
sempre  em  21  de  abril,  a  personalidades  que  contribuíram  para  o  prestígio  e  a
projeção de Minas. Nestes mais de 50 anos, milhares de cidadãs e cidadãos com
reconhecida contribuição a Minas Gerais nas áreas de segurança, esporte, política,
saúde,  educação,  ciência,  judiciária  e  diversas  outras  atividades  meritórias  foram
condecoradas com essa comenda.

Na  última  edição  da  entrega  da  medalha,  para  estarrecimento  da  sociedade
mineira,  deputado  Bonifácio  Mourão,  o  Sr.  João  Pedro  Stédile,  que  ganhou
notoriedade por invadir propriedades rurais produtivas, desrespeitar a ordem pública
e destruir as estufas de um exitoso experimento científico com mudas geneticamente
modificadas,  foi  condecorado  com a  Medalha  da Inconfidência,  numa contradição
com os valores e a cultura do povo mineiro. Qual é a contribuição desse cidadão para
Minas  Gerais?  Podemos  medi-la  em  número  de  propriedades  invadidas?  Nos
prejuízos gerados para os  produtores rurais? Ou,  quem sabe, no atraso científico
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gerado pela destruição do experimento científico? Ou pela guerra convocada pelo Sr.
João Pedro Stédile, dos bolivarianos contra os brasileiros? Ou por ele ser general do
exército de Lula? Trata-se de um reacionário que combate o capitalismo, o mesmo
sistema  que  alimenta  os  cofres  do  poder  público,  que  dá  sustentação  à  sua
organização.

Não concordo com essa homenagem que o governo de Minas prestou em nome de
seu povo.  Também sou detentor  dessa mesma honraria.  Essa medalha,  que  me
distinguiu  por  minha  história  e  trabalho  por  Minas  Gerais,  assumiu  um  caráter
partidário e politicamente muito perigoso para a ordem social do Estado de Minas
Gerais. Ao homenagear um criminoso com sua principal condecoração, o governo de
Minas explicita os valores que lhe são caros, pelos quais vai pautar sua atuação e
estimular a sociedade.

Inconformado com o  triste fim  que foi  dado à Medalha da Inconfidência,  quero,
publicamente, formalizar meu posicionamento, com o encaminhamento da comenda
recebida, que trouxe muita alegria e hoje é motivo de pesar, ao acervo do Museu da
Inconfidência. Esse museu guarda os momentos de honra de Minas Gerais, mas vai
guardar agora uma medalha de desonra, porque eu a devolvo, pois este governo de
Minas não me representa, ao premiar o seu João Pedro Stédile. Ela ficará então no
Museu da Inconfidência, no lugar reservado à desonra de Minas Gerais. Peço à Mesa
da Assembleia  que  a  encaminhe ao Museu  da  Inconfidência,  porque,  se  não  for
possível, o meu gabinete mesmo o fará.

Muito obrigado, deputado Mourão. Passo às mãos do 1º-secretário da Assembleia
Legislativa  ou  do  1º-vice-presidente  a  Medalha  da  Inconfidência,  para  que  seja
encaminhada com este texto ao Museu da Inconfidência. Muito obrigado.

O deputado Bonifácio Mourão – Obrigado, deputado João Leite. A atitude de V. Exa.
vai ao encontro de seus princípios. Desde o início de sua grande jornada de trabalho
aqui, na Assembleia Legislativa, V. Exa. tem sido inteiramente coerente com eles.

Com muito prazer, concedo aparte ao nosso líder, deputado Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa (em aparte) – Meu caro deputado Bonifácio Mourão,

queria solidarizar-me com o deputado João Leite. Da mesma forma, deputado João
Leite, tenho a certeza de que outros tantos parlamentares que aqui se encontram
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foram condecorados com essa medalha que busca, sobretudo, homenagear aqueles
que  já  fizeram  algo  pelo  nosso  estado.  Infelizmente,  o  atual  governo,  com  sua
incoerência,  procura  homenagear  aquele que prega a desordem e,  sobretudo,  as
confusões e invasões em terras  produtivas.  Lamento muito  ver  que determinados
parlamentares ainda sobem à tribuna desta Casa, a Casa do povo, a Casa de Minas
Gerais,  a  Casa  de  Tiradentes,  para  defender  a  honraria  do  atual  governador  de
Minas, Fernando Pimentel, do PT, da Dilma e do Vaccari também, até porque o Sr.
Vaccari é tesoureiro do PT. Vejo, mais uma vez, a incoerência deste governo, que
assumiu, há mais de quatro meses, e de quem até hoje os mineiros que o elegeram
esperam medidas e atitudes, um governo marcado pela inércia, que não aplica os
recursos públicos em prol dos municípios e da população de Minas Gerais.

V. Exa. citou muito bem quantos hospitais regionais encontram-se parados. Perdoe-
me pelo  termo que  vou  dizer:  é  balela  do  atual  governo  afirmar  que não temos
recursos. Os recursos estão assegurados no caixa. O que falta a esse governo é
planejamento, é saber aplicar os recursos para o cidadão, falta competência, como
bem disse aqui o deputado Sargento Rodrigues, para trabalhar em prol dos mineiros.
Esse governo quer iludir os mineiros, assim como os iludiu na campanha eleitoral.
Cadê  os  melhores  salários  que  prometeram  aos  servidores?  Estamos  vendo  as
greves na saúde. Os professores ainda não entraram em greve porque a liderança –
quem sabe? – do sindicato tem certa conotação político-partidária. O que espero é
que o atual governo, do Fernando, da Dilma, do PT, cumpra integralmente todos os
compromissos que assumiu durante a campanha eleitoral.

Recordo-me aqui, mais uma vez – já encerro meu aparte, deputado Mourão –, que
fui, se não o primeiro, um dos primeiros parlamentares a subir a esta tribuna para
dizer  que  faria  uma oposição  responsável  e,  mais  que  isso,  estaria  vigilante  em
relação a todos os compromissos e promessas assumidas pelo governador do Estado
durante a campanha eleitoral. Infelizmente o que vimos nestes cinco meses, volto a
dizer, é uma inércia ou, mais que isso, uma ilusão aos mineiros, que infelizmente,
mais uma vez,  serão penalizados com a presidente da República, que afirma ser
mineira quando interessa e não fez nada por Minas Gerais nos últimos quatro anos.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  –  Agradecemos  ao  deputado  Gustavo  Corrêa  e
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queremos enfatizar mais uma vez, senhoras e senhores deputados, essa questão do
orçamento. A base de governo pode dizer: “O Pimentel não fez nada ainda porque ele
está começando e são só cinco meses de governo”. Mas por que alegar para todo o
Estado de Minas Gerais que não estava fazendo obras, aliás, suspendendo obras dos
hospitais regionais? Volto a dizer que o hospital de Governador Valadares estava com
80% das obras prontas, mas interrompeu e suspendeu tudo sob alegação de que a
Assembleia era culpada e que não tinha votado o orçamento.

Muito bem. Votamos o orçamento há mais de um mês, e todas as obras continuam
suspensas do mesmo jeito, até sendo depredadas. Todos sabem que obra parada,
principalmente  de  hospitais,  é  depredação  na  certa.  Por  isso  estamos  aqui
enfatizando  a  questão  orçamentária.  Votamos  e  a  entregamos  pronta  ao  Sr.
governador. Então, pelo menos dê continuação às obras iniciadas, mas nada.

Com muito prazer, concedo aparte ao deputado Alencar da Silveira Jr.
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Quero alertar ao deputado que V. Exa. só

tem 10 segundos para seu aparte.
O deputado Bonifácio  Mourão –  Concedo 5  segundos  ao  deputado  Alencar  da

Silveira.
O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  –  Cinco  segundos  não  são

suficientes.
O presidente – Vamos cumprir o Regimento Interno. Todas as vezes, na hora de

terminar um pronunciamento, é esse problema.
O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* – Me dê mais 1 minuto?
O presidente – Não. V. Exa. tem 5 segundos para seu pronunciamento.
O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  –  Então,  está  bem.  O  meu

pronunciamento é só um: quero lembrar a V. Exa. e a este Plenário que todas as
negociações iniciadas no governo passado com as empresas...

O presidente – Não é assim. Somos imparciais.
O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  –  Então,  está  bem.  Solicito

verificação de quórum, Sr. Presidente.
O presidente – A palavra está com o deputado Bonifácio Mourão, que tem 1 minuto

para encerrar seu pronunciamento.
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O deputado Bonifácio Mourão – A Assembleia fez, no Plenário, 1 minuto de silêncio
em respeito à memória de Ronaldo Perim. Fiz um pronunciamento enaltecendo as
qualidades de Ronaldo, como deputado federal, como secretário de Estado e como
prefeito de Governador Valadares, com grandes obras que imortalizaram seu nome.
Gostaríamos de registrar nosso voto de pesar pelo falecimento do ilustre prefeito de
Governador  Valadares,  ex-deputado  federal  e  ex-vice-presidente  da  Câmara  dos
Deputados, Ronaldo Perim.

* – Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O  deputado  Bonifácio  Mourão  –  Como,  evidentemente,  não  há  quórum  para
continuação  dos  trabalhos,  pedimos  a  V.  Exa.  o  encerramento,  de  plano,  desta
reunião.

O  deputado  Rogério  Correia  –  Solicito  verificação  de  quórum,  Sr.  Presidente.
Visivelmente, há quórum.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio)  – É regimental.  A presidência solicita ao
secretário que proceda à chamada dos deputados para a verificação de quórum.

O secretário (deputado Ulysses Gomes) – (– Faz a chamada.)
O presidente – Responderam à chamada 34 deputados. Portanto, há quórum para

a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para seu pronunciamento, o deputado
Elismar Prado.

O deputado Elismar Prado* – Boa tarde a todas e a todos. Venho novamente a esta
tribuna para prestar contas sobre o trabalho da nossa comissão. Iniciamos o trabalho
na  presidência  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte.  Já
realizamos, inclusive, uma audiência pública muito importante, que foi solicitada por
mim  e,  logo  em  seguida,  por  outros  deputados.  Ela  tratava  de  um  assunto
extremamente  sério,  referente  aos  aumentos  abusivos  das  contas  de  luz.  Todos
sabem  desse  processo,  do  nosso  trabalho,  da  nossa  coerência  e  do  nosso
comprometimento, de muitos anos, com essa bandeira.

Deputado Cristiano, quando deputado federal, em Brasília, fui membro da CPI que
investigou as tarifas de energia elétrica em todo o País, que investigou a composição
e a metodologia do cálculo tarifário. Nos trabalhos da CPI em Brasília, identificamos



907
____________________________________________________________________________

um  erro  na  cobrança  de  mais  de  R$7.000.000.000,00.  Esse  valor  foi  cobrado
indevidamente dos consumidores de todo o Brasil. Foi um erro verificado no período
de 2002 a 2009.

As concessionárias de energia de todo o Brasil calculavam, para apresentar suas
justificativas, uma tarifa com um número muito maior de unidades consumidoras do
que,  de  fato,  existiam.  Corrigimos  esse  erro.  Isso  foi  uma  grande  vitória,  uma
conquista  para  os  consumidores.  De  2009  para  cá,  houve  essa  correção.  Os
consumidores  estavam  pagando  por  aquilo  que  não  consumiam,  indevidamente.
Houve essa correção;  no entanto,  não houve,  até hoje,  a devolução de todos os
valores cobrados além, mais de R$7.000.000.000,00. Na verdade, o valor será muito
maior, se forem feitas as devidas correções.

Encaminhamos para o Ministério Público Federal, para o Tribunal de Contas e para
o Ministério de Minas e Energia, um relatório com mais de 400 páginas, e o erro ficou
comprovado,  constatado e foi  reconhecido  pelo  Tribunal  de Contas da  União.  Os
presidentes de várias companhias de energia elétrica, em Brasília, naquela reunião,
admitiram que, realmente, estavam cobrando a tarifa de energia de maneira errada,
e, até hoje, estamos esperando a devolução dos valores cobrados indevidamente.
Esses abusos vêm de longa data; inclusive, há muito tempo, questionamos o papel
das  agências  reguladoras,  que  devem  atuar  como  agências  de  Estado,  devem
defender o interesse público, defender o cidadão, acima de tudo, e defender a parte
mais frágil, que é o consumidor.

O  deputado  Cristiano  Silveira  (em  aparte)*  –  Obrigado,  deputado  Elismar.
Deputado, quero cumprimentar V. Exa. pela luta, pela nobre bandeira, que é a defesa
dos  direitos  do  consumidor.  Sabemos  que V.  Exa.,  ao  longo  do  período em que
exerceu e exerce o mandato nesta casa, sempre pautou a defesa dos consumidores,
de  forma intransigente.  É  assim  que deve ser,  conforme o  Código  de  Defesa do
Consumidor do nosso país. Quero fazer esse registro a V. Exa. e dizer que essa é
uma luta nobre, uma luta justa, que diz respeito a todos nós. Quem, em determinado
momento, não teve seu direito como consumidor violado? Haja vista o que acontece
com as telefônicas,  as  telecomunicações e a energia,  como V.  Exa.  afirma.  Eu o
cumprimento pela luta, deputado Elismar Prado.
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Gostaria de responder alguns questionamentos feitos aqui, em Plenário, em relação
ao governo do nosso companheiro Fernando Pimentel. Não podemos nos esquecer
de que a vitória do governador não ocorreu porque as coisas estavam bem em Minas
Gerais, e sim porque o povo mineiro percebeu, sentiu e sofreu com os problemas. O
balanço de 100 dias  do governo mostra claramente  a situação que encontramos.
Temos mais de 4 mil viaturas da Polícia Civil paradas, que poderiam estar fazendo a
segurança da população.  Deputado Elismar,  encontramos um colapso no sistema
penitenciário, porque não tiveram a competência de construir os presídios que foram
prometidos. E Minas é o Estado pentacampeão em desmatamento de mata atlântica.

A nossa economia  começa a  se recuperar  agora  no  primeiro  trimestre,  pois  os
dados mostram que a nossa balança comercial começa a subir. Mas é uma economia
extremamente fragilizada, sem capacidade de inovação, alicerçada apenas no setor
primário e de commodities. É essa a economia de Minas Gerais. Deputado Elismar,
pelo quinto ano consecutivo, o índice de crimes violentos aumentou em nosso estado.
Até 2012, enquanto a média nacional era de 13%, aqui ela foi superior a 53%. Este
estado da eficiência, da logística, fez com que presenciássemos a Funed incinerar
mais de 40 toneladas de medicamentos, que poderiam ter chegado aos mais pobres.

Alguém  pode  dizer  que  essa  conversa  de  que  o  governador  pegou  o  Estado
quebrado não existe, que ele encontrou dinheiro em caixa. Deputado Fábio Cherem,
o maior acerto desta Casa foi não ter votado o orçamento no ano passado. Eu não
estava  aqui  nessa  legislatura.  Sabemos  que  a  diferença  desse  orçamento,  que
tratava  de  R$72.000.000.000,00  de  arrecadação  e  R$72.000.000.000,00  de
despesas, o déficit zero, não é real. A diferença que temos para este ano é de mais
de  R$7.200.000.000,00.  A oposição  não  pode  questionar  isso,  porque  votou  por
unanimidade o projeto do orçamento. Na minha opinião, essa é uma comprovação da
dificuldade financeira que o governo terá para enfrentar os problemas herdados e
iniciar os programas que precisam ser feitos.

Nem  por  isso  o  governo  tem  deixado  de  se  movimentar.  Ele  tem  efetuado  o
pagamento  atrasado  da  rede  de  urgência  e  emergência,  tem  negociado  com  as
categorias. Sabe por que, deputado Elismar? Os professores, os servidores da saúde
e  das  demais  categorias  estão  se  mobilizando,  fazendo  movimentações,  porque
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sabem que nesse governo há diálogo. Todos acompanhamos o que está acontecendo
na  educação,  acompanhamos  a  evolução  da  negociação  entre  o  Sind-UTE,  a
Secretaria de Planejamento e a de Educação, com a Macaé. Estamos vendo avanços
e sabemos que brevemente teremos o anúncio de um acordo,  que acredito,  será
firmado com sucesso, diferentemente do governo tucano no Paraná, que não só não
negociou, mas massacrou os trabalhadores – 80% mulheres. Enquanto o governador
do  Partido  dos  Trabalhadores  em  Minas  Gerais,  Fernando  Pimentel,  chama  os
movimentos para negociar e não coloca a polícia para vigiar, o governo tucano do
Beto Richa, que já recebeu medalha por esta Casa, espancou os servidores.

Respeito todos os deputados. Comparando o Beto Richa com o João Pedro Stédile,
especialmente pelos episódios, eu poderia dizer que abriria mão da minha medalha
por essa medalha ter sido concedida a Ricardo Teixeira, a Beto Richa, a Demóstenes
Torres, ligado ao Carlinhos Cachoeira. Mas não. Entendo a contemporaneidade dos
fatos e tenho o maior orgulho de ter presenciado, compartilhado e recebido junto a
João Pedro Stédile a medalha concedida pelo governador Fernando Pimentel.

Os gestos do governador são fortes para os movimentos sociais, como a criação da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, que dialoga com os sindicatos, as
federações, e da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, assim como o retorno da
merenda escolar para os professores, bem como a inclusão de disciplinas na grade
escolar para enfrentar a desigualdade racial.

Este é o governo que aponta para o povo mineiro. E este é o governo em que o
povo mineiro poderá ter muita esperança. Estaremos aqui para fazer com que essas
conquistas sejam garantidas. Obrigado, deputado Elismar.

O deputado Elismar  Prado*  –  Obrigado,  deputado Cristiano.  É um novo tempo.
Concordo com V. Exa. Temos de mostrar a realidade e ter transparência, mostrando a
Minas real para o povo do Estado, qual a verdadeira situação da educação, da saúde
e da segurança.  O  que adianta  a  Polícia  ter  essa frota  de  veículos,  se  quase a
metade está quebrada, sem poder atender à população?

Então, são questões seriíssimas. Parabenizo V. Exa. e concluo o meu raciocínio
falando da nossa audiência pública, que discutiu os aumentos abusivos da energia
elétrica. Quero dizer que mantivemos a nossa postura, a nossa coerência, e destaco
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que o deputado Weliton Prado foi o único deputado de todo o Estado presente na
Aneel para fazer a defesa dos consumidores; foi o único que se apresentou não só
para fazer  discurso:  apresentamos requerimentos,  procedimentos formais,  estudos
rigorosos, questionando ali as planilhas que foram apresentadas. Sabemos que as
altas tarifas  têm um impacto muito forte nos custos de produção,  no aumento de
preço de mercadoria e serviços, na vida do trabalhador em geral. Fizemos a nossa
parte,  inclusive,  como  resultado  da  audiência  pública,  encaminhamos  vários
requerimentos e esperamos que a Aneel principalmente, que é o órgão regulador,
tenha autonomia, independência. Não podemos admitir tráfico de influência. Que ela
possa decidir em favor dos consumidores, o que não vem acontecendo nem antes de
outros governos. Como disse na comissão, as agências têm de atuar como agências
de  Estado,  independentemente  de  políticas  de  governo,  em  favor  dos  nossos
consumidores acima de tudo.

Já vou conceder apartes. Só queria dizer que o deputado Weliton Prado apresentou
vários  pedidos  de  fiscalização ao  Tribunal  de  Contas,  ao  Ministério  das  Minas  e
Energia, à Aneel e ao Ministério Público. Estamos acompanhando essa questão e
defendemos a posição de que o povo não pode pagar um preço tão caro, por causa
da crise, por um serviço essencial tão importante como o fornecimento de energia
elétrica. Não admitimos, inclusive, a anulação da MP nº 579, que teve a condição de
reduzir  a conta,  porque reduziu e extinguiu encargos que hoje foram retirados. O
Tesouro Nacional tem de bancar essa conta. Não é só uma mera questão de crise
hídrica, é uma questão muito séria, cujos próximos passos vamos acompanhar.

O deputado Carlos  Pimenta  (em aparte)*  – Deputado,  meu aparte vai  ser  de 1
minuto. Não vou entrar nessa polêmica, nessa celeuma de governos. O que o povo
precisa é de governo eficiente, que apresente resultados.

Mas pedi aparte, deputado Elismar Prado, para elogiar, de público, o ex-deputado
estadual Weliton Prado. É uma pessoa que tenho o prazer de ter como amiga, um
parlamentar com quem convivi durante muito tempo. Se no Congresso Nacional está
faltando  coerência  dos  deputados  federais  e  de  senadores,  sobra  coerência  no
deputado Weliton Prado, não só nesse episódio que V. Exa. relata com relação à
Cemig, porque foi corajoso e verdadeiro em se postar contra os abusos que a Cemig
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está fazendo com o povo de Minas Gerais.  Foi o único deputado do PT que teve
peito,  coragem de aparecer.  Recentemente,  na votação da medida provisória  que
tirava direitos dos trabalhadores, mais uma vez o Weliton Prado foi o único deputado
do  PT que  se  colocou  a  favor  dos  trabalhadores  brasileiros,  não  permitindo  que
mexessem em conquistas sagradas, como o seguro-desemprego e outras.

Leve, então, essa mensagem ao Weliton Prado, e, de público, faço o elogio a esse
ex-parlamentar desta Casa, que teve a coragem de se colocar a favor do povo de
Minas e do povo brasileiro.

O  deputado  Elismar  Prado*  –  Agradeço  ao  deputado  Carlos  Pimenta  pelo
reconhecimento. É importante para nós, para o deputado Weliton Prado, que vem
sofrendo algumas pressões nesse sentido, essa manifestação. Mas, como ele próprio
alegou – e o nosso estatuto o garante também – agiu com a consciência dele, de
acordo  com  os  princípios,  conforme  a  sua  história  de  sempre  defender  os
trabalhadores, sempre se posicionar em defesa do povo e, principalmente, em defesa
dos direitos dos trabalhadores. Então, ele está tranquilo, porque assumiu uma postura
coerente de acordo com a sua trajetória e seus princípios.

Agradeço, Sr. Presidente, e são essas as minhas considerações.
* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Fábio Cherem.
O  deputado  Fábio  Cherem*  –  Presidente,  demais  colegas  da  Assembleia

Legislativa, é importante ressaltar o bom ânimo com que o Estado de Minas Gerais
recebe a administração de Fernando Pimentel. Como havia prometido na campanha
eleitoral, Pimentel dialoga com os movimentos sociais e está atento às reivindicações
da sociedade. Ele recebeu um estado quebrado, sem recursos, com um choque de
gestão ineficiente, que deixou os cofres públicos esvaziados. Sabemos que os cofres
públicos  foram  esvaziados,  em  virtude  de  auditoria  feita  pelo  governador,  para
demonstrar onde estava o Estado e onde queremos chegar. Podemos apontar que
um dos motivos, além da gestão complexa e eleitoreira do governo anterior, seriam os
R$75.000.000,00  empenhados  e  gastos  em  publicidade,  deixando  ainda
R$25.000.000,00 de restos a pagar. Poderíamos falar que a situação de Minas Gerais
se baseia no fato de que houve antecipação dos dividendos das empresas estatais,
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que  receberam  antecipadamente  R$800.000.000,00,  deixando  o  Estado
comprometido com o passado e sem perspectiva de receita no futuro. Mesmo assim,
o  governador  Fernando  Pimentel  tem  sido  coerente  com  suas  origens,  sempre
participando, ouvindo e construindo um país através dos movimentos sociais.

Vejamos na questão da Medalha da Inconfidência, cujo simbolo maior é Tiradentes,
que era  soldado,  pobre,  simples,  humilde,  considerado subversivo.  Na época,  ele
pleiteava que os recursos do País ficassem com os brasileiros. Acreditamos que os
movimentos sociais são muito importantes para o País, pois impedem a radicalização
extrema,  que  é  a  mão  em  armas  lutando  e  destruindo  o  patrimônio  de  forma
sistemática  e  não  eventual,  deixando  o  País  sem  condição  e  sem  linha  de
comunicação com esses movimentos.

Foi com tranquilidade que percebemos, na entrega da Medalha da Inconfidência, o
movimento  de  aproximação  do  governador  Fernando  Pimentel  e  dos  demais
membros  do  conselho  da  medalha  com  o  movimento  do  Sr.  João Pedro  Stédile,
trazendo-os para a boa política, para o bom reconhecimento, ao invés de perpetuar
supostos  erros  e  agravá-los,  transformando-os  em  uma  conduta  radical.  Pelo
contrário, viram nesse senhor e no movimento dos sem-terras, que é legalizado, não
é clandestino, que é um movimento aceito pela sociedade e pelas leis deste país, um
gatilho para o assentamento de muitas famílias do Brasil. A falta de comunicação dos
governos  anteriores  levou  à  radicalização,  que  foi  benéfica,  pois,  a  partir  dela,  o
assentamento e a reforma agrária foram instituídos como política de Estado em nosso
país. A situação fundiária era tão grave que havia uma fazenda chamada Manasa, no
Estado do Amazonas, maior que dois ou três estados integralmente. Não se aprova a
conduta do Sr.  João Pedro Stédile como líder de movimento. Não significa que o
governo concorde com suas atitudes e com tudo o que fez para defender suas ideias,
mas  acreditamos  que  a  postura  de  evitar  a  radicalização  junto  aos  movimentos
sociais  mostra  que  Minas  Gerais  está  em  um  caminho  de  correção,  evitando
extremos, como aconteceu no Paraná.

Que  tragédia,  200  professores  feridos!  Recordo-me  de  uma  foto  emblemática,
deputado Sargento Rodrigues, em que um professor, caído no chão, estava cercado
por 30 policiais armados com escudos e capacetes. Refleti: que mal aquele professor
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no chão poderia fazer àqueles policiais, em maior número e tão bem guardados? O
que  foram  fazer  os  professores?  Eles  foram  pressionar  pacificamente,  com  suas
forças,  para  preservar  direitos  previdenciários,  já  que  o  Estado  do  Paraná  se
encontra, apesar da autopropalada eficiência na gestão de recursos, sem condição
de atender os professores.

Só 1 minuto, senão nosso tempo termina. Sem condição de atender os professores,
o que seria compreensível, porque a situação das finanças num estado é transitória.
Mas  sem  condição  de  garantir  o  diálogo?  Sem  condição  de  receber  os
representantes? Sem dar condições aos servidores de estarem junto ao governo para
pleitearem a manutenção de seus direitos? A situação do Paraná nos choca, mas não
nos choca a posição de Minas Gerais de trazer os movimentos sociais para perto do
governo, para perto do diálogo, porque é assim que se constrói uma nação, por meio
da busca do consenso,  para efetivamente alcançar  um resultado em benefício da
população. Não de forma arbitrária, não de forma a obter espaços regiamente pagos
na mídia mineira, mas por meio de fatos, de negociação, de uma construção sólida.

Dizemos aqui que a propaganda do choque de gestão foi tão bem feita e tão bem
propalada, não só no Estado de Minas Gerais como fora dele, que o que aconteceu?
Foi  aqui  em  Minas  Gerais  que  o  projeto  do  PSDB  foi  desaprovado  nas  urnas,
contrariando o  discurso  oficial.  Foi  aqui  onde se  aplicou,  talvez de  forma que os
mineiros não percebessem, o tão propalado choque de gestão, foi aqui onde ocorreu
o governo autoproclamado ideal. Esse governo foi rebatido por meio de discurso, por
meio de difamação? Não, ele foi reprovado pelo povo mineiro. Essa propaganda era
tão eficiente que, nos demais estados, se Minas não tivesse ficado atenta à realidade
política do nosso estado, talvez hoje essa propaganda tivesse se perpetuado, porque
é o que acontece com os que se utilizam do poder, da força da mídia, da informação
para alterar os dados históricos.

É com esse discurso de valorização e de apoio aos movimentos sociais que nosso
estado hoje  tem  voz,  tem vez.  Ao  longo desses  12  anos,  foram construídos  200
assentamentos  irregulares.  Quem  os  reconhecia  como  assentamento  irregular?
Ninguém do governo de Minas Gerais. Quem os reconhecia, quem conversava com
esse  grupo de  pequenos  produtores  que gostariam de ver  solucionadas  as  suas
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questões?  Ninguém  oficialmente  discutia  com  os  movimentos  sociais  a  reforma
agrária  em  Minas  Gerais.  Agora  sim  temos  possibilidades  de  trabalhar  junto  aos
movimento sociais,  porque é por meio de gestos, da fraternidade, da coexistência
pacífica entre ideias diferentes que se constrói um governo de verdade, que, ao longo
do tempo, mesmo tendo enfrentado uma situação árida com relação ao bem público,
tem conseguido trabalhar continuamente em prol do diálogo.

A assertividade  do  governo  vai  ser  constatada  após  os  seus  quatro  anos  de
trabalho.  No momento atual,  é  com muita tranquilidade que a gente reconhece a
interlocução  do  governador  Fernando  Pimentel  junto  aos  movimentos  sociais,
fazendo jus a suas raízes e sua trajetória de homem público sempre vinculado ao
interesse do que a sociedade tinha a dizer e tem a aspirar, diferentemente de um
movimento isolacionista onde os rumos são decididos de maneira unilateral.

É com esta mensagem que deixo aos meus colegas a sensação de que Minas
Gerais está cada vez mais no caminho certo. Muito obrigado, presidente.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 682, 683 e 706 a 708/2015, da
Comissão de Direitos Humanos, 690 a 702/2015, da Comissão de Transporte, 703 a
705/2015, da Comissão de Segurança Pública, 710/2015, da Comissão de Defesa do
Consumidor, e 712/2015, 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:



915
____________________________________________________________________________

de Assuntos Municipais – aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 12/5/2015, dos
Requerimentos nºs 536/2015, do deputado Bosco, 588/2015, do deputado Nozinho,
604 a 607/2015, do deputado Ivair Nogueira, 648 e 649/2015, da deputada Marília
Campos  e  do  deputado  Cássio  Soares,  652/2015,  do  deputado  João  Alberto,  e
661/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva;

e  de  Esporte  –  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em  12/5/2015,  do
Requerimento nº 434/2015, do deputado Fábio Avelar Oliveira;

e pelos deputados Tito Torres – informando sua renúncia como membro efetivo da
Comissão do Trabalho;  Luiz  Humberto  Carneiro  – informando sua renúncia  como
membro  efetivo  da  Comissão  de  Administração  Pública;  Gustavo  Valadares  –
informando  sua  renúncia  como membro  suplente  da  Comissão  de  Administração
Pública; e Gustavo Corrêa (5) – informando sua renúncia como membro efetivo da
Comissão da Pessoa com Deficiência (Ciente. Publique-se.); indicando o deputado
Tito Torres para membro efetivo da Comissão da Pessoa com Deficiência na sua
vaga; informando sua indicação para membro efetivo da Comissão do Trabalho na
vaga do deputado Tito Torres; indicando o deputado Gustavo Valadares para membro
efetivo da Comissão de Administração Pública na vaga do deputado Luiz Humberto
Carneiro e indicando o deputado Luiz Humberto Carneiro para membro suplente da
Comissão de Administração Pública na vaga do deputado Gustavo Valadares (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, o Requerimento Ordinário nº 1.208/2015, do deputado
João Alberto, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.847/2013; os
Requerimentos Ordinários nºs 1.209 e 1.210/2015, do deputado Alencar da Silveira
Jr.,  em  que  solicita  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  537  e  535/2011,
respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215,
1.216,  1.217,  1.218,  1.219,  1.220,  1.221,  1.222,  1.223,  1.224,  1.225,  1.226  e
1.227/2015, do deputado Luiz Humberto Carneiro, em que solicita o desarquivamento
dos Projetos de Lei  nºs 730, 860, 861, 917, 918, 919, 2.057, 2.190 e 2.230/2011,
3.579/2012,  3.758  e  4.471/2013  e  4.846,  4.854,  4.961,  5.363  e  5.462/2014,
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respectivamente;  o  Requerimento  Ordinário  nº  1.233/2015,  do  deputado  Gilberto
Abramo,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.644/2011;  o
Requerimento Ordinário nº 1.234/2015, do deputado Gil  Pereira, em que solicita o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.462/2011; e os Requerimentos Ordinários nºs
1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.240, 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246,
1.247, 1.248, 1.249, 1.250,  1.251, 1.252, 1.253, 1.254 e 1.255/2015, do deputado
Anselmo José Domingos, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs
1.584, 1.637, 1.766, 1.841, 2.012, 2.143, 2.206, 2.367, 2.662 e 2.716/2011 e 2.808,
2.877,  2.895,  2.896,  2.897,  2.984,  2.985,  3.006,  3.007,  3.008  e  3.070/2012,
respectivamente; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, o
Requerimento  Ordinário  nº  1.256/2015,  dos  deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Gil
Pereira  e João Vítor  Xavier  e outros,  em que solicitam a convocação de reunião
especial para homenagear a Rede Globo de Televisão pelos 50 anos de sua criação.

Votação de Requerimentos
O presidente – Requerimento Ordinário nº 1.176/2015, da Comissão de Defesa do

Consumidor,  em  que  solicita  às  Operadoras  Vivo  e  Claro  providências  visando à
instalação de antena ou transmissor de serviços de telefonia móvel no Distrito de Era
Nova,  Município  de  Alpercata.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

O deputado Gilberto Abramo – Sr. Presidente, solicito verificação de votação.
O presidente –  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que
ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de
quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

– Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O  presidente  –  Votaram  apenas  6  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação. A presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – Solicito a recomposição de quórum, presidente.
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O presidente – É regimental.  A presidência solicita  ao secretário  que proceda à
chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário – (– Faz a chamada.)
O presidente –  Responderam à chamada 7 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os
deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (– A ordem do dia anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 370/2015

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria  do  deputado  Fred Costa,  o  projeto  de  lei  em análise,  resultante  do
desarquivamento  do Projeto  de Lei  nº  4.979/2014,  cria  o selo “Minas sem Maus-
Tratos: produto não testado em animais”.

Em  exame  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.

Agora vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

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 à não utilização de animais em experimentos científicos de
qualquer natureza.

Conforme a justificação,  trata-se de criar  “um mecanismo de incentivo para que
empresas e institutos busquem outros métodos e formas de pesquisa cientifica, os
quais não façam uso de animais em testes de medicamentos e outras substâncias
químicas”.
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Desde algum tempo, questões relacionadas à proteção e defesa dos animais vêm
sendo amplamente debatidas nesta Casa. Só em 2014 foram realizadas, na ALMG,
seis audiências públicas e um debate público sobre o tema. Chegou-se mesmo a
propor, por meio de substitutivo ao Projeto de Lei 1.197/2011, a elaboração de uma
Política Estadual de Proteção aos Animais – Pepa. A mobilização em torno do tema
culminou  com  a  criação,  em 2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos
Animais.

A audiência  pública  realizada  em  11/3/2014  debateu  especialmente  o  “uso  de
animais no ensino e na pesquisa”. Um dos enfoques mais importantes foi o uso de
animais para testar cosméticos, que leva à morte 50% dos animais utilizados nos
experimentos. Comentou-se, na ocasião, que, em São Paulo, já foi aprovada uma lei
proibindo o uso de animais em testes de cosméticos e a experimentação animal na
produção de remédios. Trata-se da Lei 15.316, de 2014, que “proíbe a utilização de
animais  para  desenvolvimento,  experimento  e teste  de  produtos  cosméticos e  de
higiene pessoal, perfumes e seus componentes e dá outras providências”. O texto
não prevê o veto ao uso de animais para o desenvolvimento de remédios.

Um  dos  participantes  do  debate,  o  biólogo  Octávio  Augusto  França  Presgrave,
especialista em toxicologia e que atua com experimentação animal há mais de 30
anos, alertou sobre a necessidade de equilíbrio no tratamento desse tema, já que
métodos alternativos capazes de substituir a experimentação com animais ainda não
são  tão  eficazes.  O  biólogo  ressaltou  também  que  a  decisão  do  governador  do
Estado  de  São  Paulo  de  proibir  o  uso  de  animais  nos  testes  de  cosméticos  foi
baseada numa decisão europeia, muito mais política do que técnica. Ele argumentou
que, em 2004, quando lançou o documento Cronograma de Banimento do Uso de
Animais em Cosméticos, a própria comissão europeia sabia que, antes de março de
2013,  data  limite  para  as  substituições,  elas  não seriam totalmente  possíveis  em
muitos dos testes, mas manteve o cronograma por uma questão política.

Segundo o biólogo, o Brasil tem cerca de 15 a 20 grupos trabalhando com a busca
de  diversos  métodos  alternativos  voltados  para  construção  do  modelo  da  pele,
irritação  ocular,  irritação  cutânea,  pirogênese,  sensibilização,  nutrição,
comportamento. Esses estudos precisam ser incentivados, mas segundo ele, faltam
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investimentos nessa área. Ainda não há como substituir o animal em todos os testes.
Sempre que existir  um método alternativo com eficácia comprovada,  ele deve ser
substituído. A ciência tem o objetivo de reduzir e até abolir o uso de animais

A posição  contrária  ao  uso  de  animais  em  testes  de  medicamentos  e  outras
substâncias  químicas  vem  ganhando  corpo  em  nosso  país  e  culminou  com  a
ocorrência, em 2013, de um fato sem precedentes: uma empresa sediada em São
Roque, São Paulo, que usava animais em testes científicos, foi invadida por um grupo
de defensores de animais, que levaram os 178 cães da raça  beagle  usados nos
testes, além de sete coelhos. Dezenove dias após a invasão, a empresa declarou que
iria interromper definitivamente os testes com animais e encerrou suas atividades.

O  fato  suscitou  amplo  debate  na  sociedade.  Os  que  apoiavam  a  atitude  dos
“invasores” argumentavam que testes em laboratórios causam sofrimento, ferimentos
e  transtornos  psicológicos  nos  animais,  além  de  nem  sempre  conduzirem  a
resultados idênticos aos que produziriam nos humanos. E apontavam para possíveis
alternativas de substituição do uso de animais em testes, desde a aplicação de testes
diretamente  em  humanos,  passando  pela  aplicação  de  modelos  matemáticos  e
computacionais, até o recurso a técnicas  in-vitro com tecidos de seres humanos ou
animais.

É  verdade  que  tais  argumentos  encontraram  resistência  principalmente  entre
pesquisadores. Para eles, mesmo a tecnologia mais sofisticada, nos dias de hoje, não
consegue imitar a complexidade das interações entre as células, tecidos e órgãos que
ocorrem nos seres humanos, por isso a metodologia científica elege os animais –
quase em sua maioria ratos e camundongos – como modelo experimental do homem,
com o objetivo de entender essas interações e facilitar o desenvolvimento de novos
tratamentos.

Os pesquisadores alegam ainda que os testes com animais beneficiam também os
próprios  animais,  pois  são  usados  no  desenvolvimento  de  rações,  vacinas  e
medicamentos veterinários; e que, ao se testar os produtos em animais, evita-se que
voluntários humanos sejam submetidos a substâncias potencialmente perigosas.

Cumpre lembrar que vigora no Brasil a Lei nº 11.794, de 2008, conhecida como Lei
Arouca,  que  estabelece  critérios  para  “a  criação  e  a  utilização  de  animais  em
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atividades  de  ensino  e  pesquisa  científica,  em  todo  território  nacional”. Proposto
inicialmente pelo deputado e sanitarista Sérgio Arouca, em 1995, o projeto de lei ficou
anos  parado,  sofreu  alterações  e  gerou  muita  polêmica.  Após  treze  anos  de
tramitação, a lei foi finalmente sancionada em 2008. Aguardada com ansiedade pela
comunidade científica, sem dúvida a legislação representa um grande avanço, mas
especialistas afirmam que as instituições terão que se ajustar  às novas normas e
haverá a necessidade de se buscar uma maior participação da sociedade, além de
incentivos para o desenvolvimento de técnicas alternativas à utilização de animais em
pesquisa.

Em seis capítulos, a Lei Arouca estabelece um conjunto de regras, como a criação
do  Conselho  Nacional  de  Controle  de  Experimentação  Animal  –  Concea  –,  e  a
constituição de Comissões de Ética no Uso de Animais – Ceuas. Além disso, lista as
condições  de  criação  e  uso  dos  animais  e  as  penalidades  administrativas  às
instituições que transgredirem suas disposições e seu regulamento.

Por meio do PL nº 438/2013, o senador Valdir Raupp propôs alteração do art. 1º da
Lei Arouca, com a finalidade de proibir o uso de animais em testes para produção de
cosméticos.

Antes mesmo que isso se torne lei, muitas empresas, especialmente as fabricantes
de cosméticos, já aboliram o uso de animais em testes de seus produtos. No entanto,
o consumidor  nem sempre dispõe dessa informação.  Uma forma de obtê-la  seria
recorrer diretamente à empresa – a maioria das empresas disponibiliza um número
de telefone gratuito para sanar dúvidas de consumidores a respeito de seus produtos.
Outra  forma seria  consultar  a  relação das empresas chamadas  cruelty  free (sem
crueldade), disponibilizada por algumas organizações não governamentais, como o
Projeto  Esperança  Animal  –  PEA –,  que  indica  quais  empresas  nacionais  não
promovem testes em animais, ou a People for the Ethical Treatment of Animals – Peta
–, que disponibiliza as listas atualizadas das multinacionais que testam seus produtos
em animais, bem como das cruelty free. Mas o ideal seria que essa informação viesse
estampada no próprio produto.

Sem dúvida, a criação de um selo para identificar o produto não testado em animal
seria  a  forma  muito  mais  ágil  e  eficaz  de  fazer  essa  informação  chegar  ao
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consumidor,  permitindo-lhe optar pela aquisição de produtos em que não houve a
realização de experimentos  em  cobaias.  A medida  proposta  no  projeto  de  lei  em
análise representa um passo a mais não só na luta pela proteção dos animais, mas
também no que se refere aos direitos do consumidor à informação sobre produtos.

Cremos,  entretanto,  que o  selo não deveria ficar  restrito  a  instituições  públicas,
sendo concedido também a empresas privadas. No intuito de aprimorar o Substitutivo
nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, apresentamos a Emenda nº 1, que tem
por objetivo ampliar o rol de destinatários da norma.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 370/2015 na forma do

Substitutivo nº  1, da Comissão de Constituição e Justiça,  com a Emenda nº 1,  a
seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Substitua-se no  caput do art. 1º do Substitutivo nº 1 a expressão “as empresas e

instituições estaduais ou situadas” por “empresas e instituições privadas e órgãos e
entidades da administração pública situados”.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
Cássio Soares, presidente e relator – Dilzon Melo – Marília Campos.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 12/2015
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 12/2015, de autoria do deputado Paulo Lamac, que declara de
utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Alvinópolis, com sede
no Município de Alvinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 12/2015
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Alvinópolis,

com sede no Município de Alvinópolis.



922
____________________________________________________________________________

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

Familiares de Alvinópolis, com sede no Município de Alvinópolis.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Dilzon Melo, relator – Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 260/2015
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 260/2015, de autoria do deputado Paulo Lamac, que institui a
Comenda  da  Liberdade  Chico  Rei,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma  do
Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 260/2015
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 às demais formas de intolerância;
II – a defesa da igualdade e dos direitos étnicos individuais, difusos e coletivos;
III – o respeito à diversidade biossomática;
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 discriminatórios;
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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 a cônjuge, descendente, ascendente ou
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.

Parágrafo único – A concessão da comenda em data diferente da estabelecida no
caput somente poderá ser feita por motivo de força maior, a juízo do comitê de que
trata o art. 4°.

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 de cerimonial estabelecido por seu comitê.

Parágrafo único – Assinarão o diploma a que se refere o caput:
I – o governador do Estado;
II – o presidente da Assembleia Legislativa;
III – o presidente de honra do comitê;
IV – o 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 tenha motivado sua indicação.

Parágrafo único – Os dados dos agraciados e as respectivas atividades que tenham
motivado  sua  indicação  serão  inscritos  em  livro  especial  de  registro,  em  ordem
cronológica.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Cássio Soares, relator – Dilzon Melo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 267/2015
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 267/2015, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara de
utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da
Fazenda Boqueirão Lugar  Barra do Córrego,  com sede no Município de Unaí,  foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 267/2015
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais da Fazenda Boqueirão Lugar Barra do Córrego, com sede no Município de
Unaí.

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

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Boqueirão Lugar Barra do Córrego, com
sede no Município de Unaí.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Dilzon Melo, relator – Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 273/2015
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº  273/2015, de autoria  do deputado Tadeu Martins Leite,  que
declara de utilidade pública a Associação Moradores Pequenos Produtores Rurais
Cabeceira Ribeirãozinho, Melado e Varginha, com sede no Município de Josenópolis,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 273/2015
Declara de utilidade pública a Associação Moradores Pequenos Produtores Rurais

Cabeceira Ribeirãozinho, Melado e Varginha, com sede no Município de Josenópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Moradores Pequenos

Produtores  Rurais  Cabeceira  Ribeirãozinho,  Melado  e  Varginha,  com  sede  no
Município de Josenópolis.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Dilzon Melo, relator – Cássio Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 420/2015
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  420/2015,  de  autoria  do  deputado Gustavo Valadares,  que
institui o dia 22 de setembro como o Dia sem Carros, foi aprovado em turno único, na
forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 420/2015
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;
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II – valorizar atitudes compatíveis com o desenvolvimento sustentável, a proteção
da qualidade do ar e 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, 13 de maio de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Cássio Soares, relator – Dilzon Melo.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
– O presidente despachou, em 12/5/2015, a seguinte comunicação:
Do deputado Fred Costa em que notifica sua ausência do País no período de 12/5 a

1º/6/2015 para tratar de assunto particular. (– Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2015

ATA
ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 13/5/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  – Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discursos dos deputados João Leite e Léo Portela;  aprovação – 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à Constituição nºs
32 a 34/2015 – Projetos de Resolução nºs 12 e 13/2015 – Projetos de Lei nºs 1.451 a
1.502/2015 – Requerimentos nºs 714 a 736/2015 – Requerimentos Ordinários nºs
1.258  a  1.290/2015  –  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de
Administração Pública, de Turismo e de Transporte – Oradores Inscritos: Discurso do
deputado  Carlos  Pimenta;  questão  de  ordem;  chamada  para  recomposição  de
quórum; existência de número regimental para a continuação dos trabalhos; discursos
dos deputados Duarte Bechir, Paulo Lamac e Cabo Júlio – Registro de Presença – 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Comunicação da Presidência
–  Leitura  de  Comunicações  –  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos
Ordinários nºs 1.258 a 1.290/2015; deferimento – 2ª Fase: Suspensão e Reabertura
da  Reunião  –  Questões  de  ordem;  chamada  para  recomposição  de  quórum;
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos; questão de ordem
– Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 22.620; designação de relator; emissão de parecer pelo relator;
Questão de Ordem; discurso do deputado Paulo Lamac; questões de ordem; discurso
do deputado Paulo Lamac; questão de ordem – Encerramento – Ordem do dia.

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

Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho –
Antônio Carlos  Arantes – Antônio Jorge – Antonio Lerin – Arlen Santiago – Arlete
Magalhães  –  Arnaldo Silva  –  Bonifácio Mourão – Cabo Júlio  – Carlos  Pimenta  –
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Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina
Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor
Jean Freire – Duarte Bechir – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino
– Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Gil Pereira –
Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Inácio Franco – Ione Pinheiro
– Iran Barbosa – Isauro Calais – João Alberto – João Leite – João Magalhães – João
Vítor Xavier – Leandro Genaro – Léo Portela – Marília Campos – Missionário Marcio
Santiago  –  Neilando  Pimenta  –  Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –  Paulo  Lamac  –
Professor  Neivaldo  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –
Sargento Rodrigues – Thiago Cota – 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 discuti-la, o deputado

João Leite.
O deputado João Leite – Sr. Presidente, obrigado. Ontem tivemos manifestação do

nobre deputado Cristiano Silveira. Fiquei  muito animado,  e é justamente isso que
gostaria de tratar na ata da Assembleia. Não é possível que na ata conste apenas a
palavra do deputado Cristiano Silveira dizendo que, pela primeira vez, Minas Gerais
experimentou  crescimento.  Os  jornais  de  hoje  trazem  outros  números,  trazem  a
queda da economia em Minas Gerais. Ontem comemorávamos a fala do deputado,
mas hoje, quando vemos as notícias oficiais, vemos que o Estado está perdendo,
está em queda, está distante até do crescimento do País, e olhem que o País não
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tem praticamente crescimento. Presidente, Minas Gerais está parado. Portanto, quero
que conste em ata essa correção, pois os números dados pelo deputado Cristiano
Silveira não são o que vimos hoje. Depois ele tratou da segurança. Ele disse que a
segurança pública está muito bem. Também quero contestar isso, pois tenho aqui os
números de onde moro – são meus vizinhos –, que mostram um aumento de 27%
nos crimes. O mais duro para nós é constatar que não há viaturas da polícia nas ruas.
Saíram das ruas, diferentemente do que o deputado disse ontem aqui. O que está
acontecendo? As que não estão estragadas estão paradas na frente das delegacias.
As viaturas estão paradas, estão quebradas. Por fim, ele falou sobre investimento do
governo. Ontem o governador Pimentel foi a São Paulo encontrar empresários. Ele
disse  que  não  houve  gestão  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Não  há  gestão  agora.
Queremos contestar essas informações de ontem. Ele fala novamente em déficit de 7
bilhões. O governo, deputado Dalmo Ribeiro Silva, dobrou a verba de publicidade no
orçamento. Não aguento mais ligar a televisão tendo em vista que só aparecem os 7
bilhões.  Só falam sobre essas coisas.  Quero que isso seja corrigido.  Gostaria  de
contestar  mais  um  ponto  da  fala  do  deputado  Cristiano  Silveira,  que  cita  os
investimentos que serão feitos pelo governo. O governador vai investir nas PPPs: na
PPP do Rio Manso e nas PPPs das penitenciárias. Mas o governo passado iniciou
isso, ele já estava fazendo isso. Sr. Presidente, minha discussão é justamente para
contestar  esses  dados.  Comemorei  ontem,  pois  o  deputado  estava  muito
entusiasmado. Ele não deu números, mas disse que Minas Gerais cresceu muito e
tem  muito  investimento.  Infelizmente,  a  fala  do  deputado  não  durou  24  horas.
Portanto, gostaria que constasse em ata a nossa correção desses números. Muito
obrigado.

O presidente – Com a palavra, para discutir a ata, o deputado Léo Portela.
O  deputado  Léo  Portela  –  Sr.  Presidente,  vimos  o  deputado  Cristiano  Silveira

citando  dados  interessantes  do  governo  sobre  segurança  pública.  São  diversas
conquistas. Em quatro meses, vimos os homicídios caírem de maneira drástica em
nosso estado. Houve 11% de queda nos homicídios em Minas Gerais. Houve 34% de
queda nos homicídios em Belo Horizonte, 19% de queda nos homicídios na RMBH. É
importante fazer constar em ata os números dos avanços do governo de Minas para
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corroborar a fala do deputado Cristiano Silveira. Também é importante mencionar que
o atual governo assumiu a Secretaria de Defesa Social com cerca de 5 mil viaturas
estragadas. Veja só que absurdo, Sr. Presidente: 5 mil viaturas...

O presidente – Deputado Léo Portela, a presidência solicita ao deputado que se
atenha à discussão da ata.

O deputado Léo Portela – Estou falando apenas sobre a ata, Sr. Presidente.
O  presidente  –  A reclamação  do  deputado  João  Leite  procede,  e  já  demos  a

resposta. Tudo será publicado na íntegra no  Minas Gerais.  Esse assunto não tem
nada a ver com a leitura dessa ata.

O deputado Léo Portela – Claro, presidente. Temos dados para corroborar. Como o
deputado João Leite contribuiu com sua visão, com os dados que apresentou, estou
contribuindo com os dados...

O presidente – A ata lida em Plenário é uma síntese do que aconteceu. Os detalhes
serão publicados no  Minas Gerais.  É só o deputado ficar atento que verá todo o
resultado dos nossos trabalhos aqui no Plenário e nas comissões.

O deputado Léo Portela – Perfeitamente, Sr. Presidente. Posso concluir?
O presidente – Se quiser, pode terminar.
O deputado Léo  Portela  –  Nesse  sentido,  Sr.  Presidente,  que  os  dados  sejam

incluídos dessa forma, para que seja uma ata equilibrada, um discurso equilibrado,
justo.  Assim como foram apresentados dados de um lado,  estamos apresentando
dados para contribuir, para que seja uma ata bem-redigida.

O presidente – Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente – Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32/2015

Acrescenta o art. 14-A à Constituição do Estado e altera o § 2º de seu art. 23.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1º – A Constituição do Estado passa a vigorar acrescida do seguinte art. 14-A:
“Art. 14-A – A nomeação, pelo Governador do Estado, de Presidente de autarquia,

fundação, empresa pública e sociedade de economia mista estaduais, observado o
disposto no inciso XXIII, alínea “d”, do art. 62, deverá recair sobre profissional que
tenha  comprovada  experiência  no  setor  de  atuação  da  entidade  ou  reconhecida
experiência profissional em áreas como finanças e administração.

§  1º  –  Os  Presidentes  das  entidades  públicas  referidas  no  caput deverão  ser
escolhidos segundo um dos seguintes critérios, a ser definido pelo Governador do
Estado:

I  –  lista  tríplice  indicada pelos  servidores  de  carreira  da  entidade,  na  forma de
regulamento da própria entidade; ou

II  –  lista  tríplice  indicada  pelos  membros  de  entidade  representativa  de  classe
profissional relacionada à área de atuação da entidade pública, na forma da lei.

§  2º  –  Os  Presidentes  das  entidades  referidas  no  caput serão  nomeados  para
mandato de três anos, admitida uma recondução.

§ 3º – 70% (setenta por cento) dos cargos de diretoria das entidades referidas no
caput serão ocupados por servidores de carreira que tenham comprovada experiência
profissional no setor de atuação ou reconhecida experiência profissional em áreas
como finanças e administração.

§ 4º – Não sendo possível, por razões de ordem administrativa ou técnica, observar
o  percentual  estabelecido  no  §  3º,  poderão  ser  nomeados  profissionais  que  não
sejam de carreira, em ato motivado e publicado do governador do Estado, desde que
cumpram os demais requisitos estabelecidos no referido parágrafo.”.

Art. 2º – O § 2º do art. 23 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 23 – (…)
§  2º  –  Observado  o  disposto  no  art.  14-A,  lei  complementar  disporá  sobre  as

condições  para  o  provimento  de  cargos  e  empregos  de  direção  das  autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais, vedada a
nomeação ou a designação daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos
da legislação federal.”.
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Art. 3º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo

José Domingos – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares – Celise Laviola –
Deiró Marra – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Duarte Bechir – Fábio
Avelar Oliveira – Felipe Attiê – Fred Costa – Glaycon Franco – Gustavo Valadares –
João Magalhães – Lafayette de Andrada – Leandro Genaro – Mário Henrique Caixa –
Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Sargento Rodrigues – Thiago
Cota – Tito Torres – Wander Borges.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição objetiva estabelecer critérios
para nomeação de presidente de entidade da administração pública indireta, a qual
deverá recair sobre profissional de comprovada experiência no setor de atuação da
entidade ou que tenha reconhecida experiência profissional em áreas como finanças
e administração. Além disso, os presidentes das entidades em questão deverão ser
escolhidos de uma das duas formas seguintes,  a ser definida pelo governador do
Estado. Uma forma é a lista tríplice constituída por votação dos servidores de carreira
da entidade; outra é a lista tríplice constituída por votação de membros de entidades
de representação profissional da área de atuação da entidade, na forma da lei.

Além disso, 70% dos cargos de diretoria das entidades deverão ser ocupados por
servidores de carreira que tenham comprovada experiência profissional no setor de
atuação  ou  reconhecida  experiência  profissional  em  áreas  como  finanças  e
administração.  Na  impossibilidade  técnica  e  administrativa  de  se  observar  tal
percentual, poderão ser nomeados profissionais que não sejam de carreira, desde
que cumpram os demais requisitos acima mencionados.

Como se percebe, esta proposta zela pela eficiência administrativa e não encontra,
na Constituição da República, nenhum tipo de vedação. Certamente vai ao encontro
dos mais recentes anseios sociais, em vista das graves questões que hoje envolvem
entidades  dessa natureza,  conforme veiculado pela  mídia,  diariamente.  Diante  do
exposto e dada a relevância da proposta, contamos com o apoio do nobres pares
para sua aprovação.
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– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 33/2015
Altera o caput do art. 34 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1°  –  O art.  34  da  Constituição do Estado passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:
“Art. 34 – É garantida a liberação do servidor público para o exercício de mandato

eletivo  em  entidade  sindical,  associação  de  classe,  entidade  fiscalizadora  da
profissão,  central  sindical,  confederação  e  entidade  representativa  de  servidores
públicos, de âmbito estadual ou nacional, sem prejuízo da remuneração e dos demais
direitos e vantagens do cargo.”.

Art. 2° – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão – Carlos Pimenta –  Celinho do
Sinttrocel  –  Dalmo Ribeiro  Silva –  Dilzon  Melo  –  Doutor  Wilson Batista  –  Duarte
Bechir  –  Fabiano  Tolentino  –  Felipe  Attiê  –  Fred  Costa  –  Gil  Pereira  –  Gustavo
Valadares – Hely Tarquínio  – Inácio  Franco –  Ivair  Nogueira  – João Leite  –  Luiz
Humberto Carneiro – Missionário Marcio Santiago – Noraldino Júnior  – Nozinho –
Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tito Torres – Wander Borges.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição pretende alterar o  caput  do
art. 34 da Constituição do Estado para garantir a todas as categorias de servidores
públicos o direito ao afastamento de suas funções para o exercício de mandato na
direção de associação de classe, com a garantia da percepção da remuneração e
demais direitos e vantagens do cargo.

O  direito  à  livre  associação  sindical  está  assegurado  no  art.  37,  inciso  VI,  da
Constituição  Federal.  Entretanto  a  representação  classista  não  é  exclusiva  da
entidade sindical,  podendo ser exercida também por  ato voluntário  e individual de
trabalhadores de certa categoria profissional,  que confere à entidade associativa o
poder de atuar em seu nome. Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, os
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servidores públicos estavam impedidos de se organizarem em sindicatos, restrição
que levou essa categoria de trabalhadores a instituir suas associações de classe, que
continuam,  até  hoje,  desempenhando  o  papel  de  organizar  e  representar  seus
associados,  às  vezes  de  forma  exclusiva,  às  vezes  de  forma  complementar  aos
sindicatos.

Devemos compreender a disposição do Texto Constitucional como um direito do
servidor público, e não como uma imposição para se organizar exclusivamente em
sindicato, e muito menos como uma proibição para que se mantenha organizado e
representado por suas associações. Isso consta explicitamente assegurado nos arts.
5°, incisos XVII a XXI, e 8° da Constituição Federal.

Nesse  caso,  como  decorrência  lógica  do  direito  à  livre  associação,  o  servidor
público  deve  ter  o  direito  ao  afastamento  de  suas  funções  para  o  exercício  de
mandato  na  direção  de  associação  de  classe  com  a  garantia  da  percepção  da
remuneração e dos demais direitos e vantagens do cargo, tal como consta no texto
da Constituição Estadual relativamente aos sindicatos, pois, de outra forma, a falta de
proteção à remuneração integral e às vantagens configuraria um prejuízo inibidor, em
última instância, do exercício do próprio direito que a Constituição cuidou de proteger.

Em síntese, o que se extrai dos comandos constitucionais é, primeiro, que o direito
fundamental  à  associação  é  pleno  e  irrestrito;  segundo,  que  deve  ser  livremente
exercido;  e,  terceiro,  que as associações são autônomas, sendo vedada qualquer
interferência estatal.

É  importante  registrar  que  essa  previsão  constitucional  do  direito  não  é  uma
novidade  da  Constituição  de  1988,  tendo  sido  proclamado  por  todas  as  cartas
constitucionais desde 1981 (art. 72, § 8°), passando pela Constituição de 1934 (art.
113, item 12), pela Constituição de 1937 (art. 122, § 9°), pela Constituição de 1946
(art. 141, § 12), pela Constituição de 1967, em sua redação original (art. 150, § 28), e
pela Emenda Constitucional n° 1, de 1969 (art. 53, § 28).

A nova  redação  proposta  para  o  caput do  art.  34  da  Constituição  Estadual  é
necessária  e  urgente  para  tornar  expresso  e  induvidoso  aquilo  que  preconiza  a
Constituição  Federal  e,  em  última  instância,  para  desanuviar  interpretações
equivocadas de órgãos da administração pública.



935
____________________________________________________________________________

Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres pares para aprovação desta proposta
de emenda à Constituição.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Antônio
Carlos Arantes e outros. Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 1/2015,
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 34/2015
Acrescenta dispositivos aos arts. 159 e 160 da Constituição do Estado e ao Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° – Fica acrescentado ao art. 159 da Constituição do Estado o seguinte inciso

III:
“Art. 159 – (...)
III  – dispor sobre procedimentos que serão adotados em caso de impedimentos

legais e técnicos e cumprimento de restos a pagar, para a realização do disposto no §
6° do art. 160.”.

Art. 2° – Ficam acrescentados ao art. 160 da Constituição do Estado os seguintes
§§ 4° a 13:

“Art. 160 –(...)
§ 4° – As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária serão

aprovadas no limite de 1,2% (um vírgula dois por cento) da receita corrente líquida
prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo 35% (trinta e cinco por
cento)  desse percentual  destinados a ações e serviços públicos de saúde e 20%
(vinte por cento) destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, ressalvado
o disposto no art. 139 do ADCT.

§ 5° – A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde e à
manutenção e desenvolvimento do ensino previsto no § 4°,  inclusive custeio, será
computada para fins do cumprimento do disposto no inciso II do § 2° do art. 198 e no
caput do art. 212 da Constituição da República, vedada a destinação para pagamento
de pessoal ou encargos sociais.

§ 6° – É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa das
programações  incluídas  por  emendas  individuais  na  lei  orçamentária,  nos  termos
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previstos no § 4°, em montante correspondente a 1,2% (um vírgula dois por cento) da
receita corrente líquida realizada no exercício anterior, ressalvado o disposto no art.
140 do ADCT.

§ 7° – Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório
que  atenda  de  forma  igualitária  e  impessoal  às  emendas  apresentadas,
independentemente da autoria.

§  8°  –  Em  até  sessenta  dias  após  a  publicação  da  lei  orçamentária,  o  Poder
Executivo deverá receber as indicações referentes às  programações incluídas por
emendas  individuais,  contendo,  no  mínimo,  o  número  da  emenda,  o  nome  do
parlamentar,  o  nome  do  beneficiário  e  o  respectivo  valor,  com  observância  do
percentual  destinado  às  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  e  à manutenção  e
desenvolvimento do ensino, e a indicação da ordem de prioridade de cada emenda.

§ 9° – As programações a que se refere o § 6° não serão de execução obrigatória
nos casos em que ocorram impedimentos de ordem técnica, observado o disposto no
§ 10.

§ 10 – Nos casos de impedimento de ordem técnica no empenho da despesa que
integre a programação prevista no § 6°, serão adotados os seguintes procedimentos:

I  –  até  cento  e  vinte  dias  após  a  publicação  da  lei  orçamentária,  os  Poderes
Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público  e  a  Defensoria  Pública
enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;

II – até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso l, o Poder Legislativo
indicará  ao  Poder  Executivo  o  remanejamento  da  programação cujo impedimento
seja insuperável e as eventuais propostas saneadoras para os demais impedimentos
apresentados;

III – até 30 de setembro, ou até trinta dias após o prazo previsto no inciso  II,  o
Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação
cujo impedimento seja insuperável;

IV – se, até 20 de novembro, ou até trinta dias após o término do prazo previsto no
inciso  III,  a Assembleia Legislativa não deliberar sobre o projeto, o remanejamento
será  implementado  por  ato  do  Poder  Executivo,  nos  termos  previstos  na  lei
orçamentária.
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§ 11 – Após o prazo previsto no inciso IV do § 10, a execução das programações a
que se refere o § 6° não será obrigatória nos casos dos impedimentos justificados nos
termos do inciso I do §10.

§ 12 – Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da
execução financeira prevista no § 6° até o limite de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco
por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

§ 13 – Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar
no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, o montante previsto no § 6° poderá ser reduzido em índice igual ou
inferior ao incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.”.

Art. 3° – Ficam acrescentados ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
os seguintes arts. 139 e 140:

“Art. 139 – O disposto no § 4° do art. 160 da Constituição do Estado será cumprido
progressivamente, da seguinte forma:

I  –  as  emendas individuais  apresentadas ao projeto  de  lei  orçamentária  para  o
exercício de 2015 serão aprovadas no limite de 0,45% (zero vírgula quarenta e cinco
por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder
Executivo, sendo 40% (quarenta por cento) desse percentual destinados a ações e
serviços públicos de saúde;

II  – as emendas individuais  apresentadas ao projeto de lei  orçamentária para o
exercício de 2016 serão aprovadas no limite de 0,55% (zero vírgula cinquenta e cinco
por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder
Executivo, sendo 40% (quarenta por cento) desse percentual destinados a ações e
serviços públicos de saúde e 10% (dez por cento) destinados à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino;

III – as emendas individuais apresentadas ao projeto de lei  orçamentária para o
exercício de 2017 serão aprovadas no limite de 0,60% (zero vírgula sessenta por
cento)  da  receita  corrente  líquida  prevista  no  projeto  encaminhado  pelo  Poder
Executivo, sendo 35% (trinta e cinco por cento) desse percentual destinados a ações
e serviços públicos de saúde e 15% (quinze por cento) destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino;
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IV – as emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária para o
exercício de 2018 serão aprovadas no limite de 0,80% (zero vírgula oitenta por cento)
da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder  Executivo,
sendo 35% (trinta e cinco por cento) desse percentual destinados a ações e serviços
públicos  de  saúde  e  20%  (vinte  por  cento)  destinados  à  manutenção  e
desenvolvimento do ensino;

V – as emendas individuais apresentadas ao projeto de lei  orçamentária para o
exercício de 2019 serão aprovadas no limite de 0,80% (zero vírgula oitenta por cento)
da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder  Executivo,
sendo 35% (trinta e cinco por cento) desse percentual destinados a ações e serviços
públicos  de  saúde  e  20%  (vinte  por  cento)  destinados  à  manutenção  e
desenvolvimento do ensino;

VI – as emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária para o
exercício  de  2020 serão aprovadas no limite  de  0,90% (zero  vírgula  noventa  por
cento)  da  receita  corrente  líquida  prevista  no  projeto  encaminhado  pelo  Poder
Executivo, sendo 35% (trinta e cinco por cento) desse percentual destinados a ações
e serviços públicos de saúde e 20% (vinte por cento) destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino;

VII – as emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária para o
exercício de 2021 e para os exercícios seguintes serão aprovadas no limite e nos
percentuais previstos no § 4° do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 140 – O disposto no § 6° do art. 160 da Constituição do Estado será cumprido
progressivamente, da seguinte forma:

I  –  as  programações  incluídas  por  emendas  individuais  na  lei  orçamentária  do
exercício  de  2015  serão  de  execução  orçamentária  e  financeira  obrigatória  em
montante correspondente a 0,45% (zero virgula quarenta e cinco por cento) da receita
corrente  líquida  realizada  no  exercício  anterior,  sendo  40%  (quarenta  por  cento)
desse percentual destinados a ações e serviços públicos de saúde;

II  – as  programações incluídas  por  emendas individuais  na  lei  orçamentária  do
exercício  de  2016  serão  de  execução  orçamentária  e  financeira  obrigatória  em
montante  correspondente  a  0,55%  (zero  vírgula  cinquenta  e  cinco  por  cento)  da



939
____________________________________________________________________________

receita  corrente  líquida  realizada  no  exercício  anterior,  sendo  40% (quarenta  por
cento) desse percentual destinados a ações e serviços públicos de saúde e 10% (dez
por cento) destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino;

III  –  as programações incluídas por  emendas individuais  na lei  orçamentária do
exercício  de  2017  serão  de  execução  orçamentária  e  financeira  obrigatória  em
montante  correspondente  a  0,60%  (zero  vírgula  sessenta  por  cento)  da  receita
corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo 35% (trinta e cinco por cento)
desse percentual destinados a ações e serviços públicos de saúde e 15% (quinze por
cento) destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino;

IV – as programações incluídas por  emendas individuais na lei  orçamentária do
exercício  de  2018  serão  de  execução  orçamentária  e  financeira  obrigatória  em
montante correspondente a 0,80% (zero vírgula oitenta por cento) da receita corrente
líquida realizada no exercício anterior,  sendo 35% (trinta e cinco por cento) desse
percentual destinados a ações e serviços públicos de saúde e 20% (vinte por cento)
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino;

V – as  programações  incluídas por  emendas individuais  na  lei  orçamentária  do
exercício  de  2019  serão  de  execução  orçamentária  e  financeira  obrigatória  em
montante correspondente a 0,80% (zero vírgula oitenta por cento) da receita corrente
líquida realizada no exercício anterior,  sendo 35% (trinta e cinco por cento) desse
percentual destinados a ações e serviços públicos de saúde e 20% (vinte por cento)
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino;

VI – as programações incluídas por  emendas individuais na lei  orçamentária do
exercício  de  2020  serão  de  execução  orçamentária  e  financeira  obrigatória  em
montante  correspondente  a  0,90%  (zero  vírgula  noventa  por  cento)  da  receita
corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo 35% (trinta e cinco por cento)
desse percentual destinados a ações e serviços públicos de saúde e 20% (vinte por
cento) destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino;

VII – as programações incluídas por emendas individuais na lei  orçamentária do
exercício  de  2021  e  dos  exercícios  seguintes  serão  de  execução orçamentária  e
financeira obrigatória no montante e nos percentuais previstos no § 6°.”.

Art. 4° – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.



940
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
Wander Borges – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos

Arantes  –  Antônio  Jorge  –  Antonio  Lerin  –  Arlen  Santiago  –  Arlete  Magalhães  –
Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Braulio Braz – Carlos Pimenta – Cássio
Soares – Celinho do Sinttrocel – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo
– Duarte Bechir  – Emidinho Madeira – Fábio Avelar Oliveira – Felipe Attiê – Fred
Costa – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio
Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto
– João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Leandro Genaro – Léo Portela –
Luiz Humberto Carneiro –  Mário  Henrique Caixa – Missionário Marcio Santiago –
Noraldino Júnior – Nozinho – Roberto Andrade – Sargento Rodrigues – Thiago Cota –
Tiago Ulisses – Tito Torres.

Justificação: As funções dos parlamentares não se restringem a redigir e propor leis
e a fiscalizar a atuação do Estado, mas alcançam também o dever de auxiliar o Poder
Executivo no direcionamento de políticas públicas que se fizerem necessárias. Um
dos instrumentos mais importantes para a efetiva implementação dessas políticas é o
orçamento público.

A vigência  de  uma  norma  que  permite  um  orçamento  meramente  autorizativo
confere  ao  Poder  Executivo  uma  grande  discricionariedade  na  execução  do
orçamento, dando um papel secundário ao dever do parlamentar de elaborar projetos
para beneficiar  a população, principalmente quando se observam as restrições às
emendas que se encontram no art. 160 da Constituição Estadual.

Essa  relativa  liberdade  de  escolher  o  valor  que  será  destinado  a  cada  ação
proposta pela Casa Legislativa acaba por  sujeitar  os parlamentares ao poder dos
agentes  do  Executivo,  que  se  utilizam  dessa  situação  para  realizar  barganhas  e
conquistar apoio no Poder Legislativo. Sendo assim, os deputados, pelo anseio de
levar verbas para melhorar a vida daqueles por eles representados, têm sua liberdade
de  votação  diminuída,  uma  vez  que  o  Executivo  pode  atrelar  a  liberação  de
determinadas  verbas  ao  posicionamento  dos  deputados  na  votação  de  projetos,
prejudicando assim o ideal democrático.

A fim de evitar  que essa função do Legislativo seja limitada por  interesses que
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ultrapassam as esferas do bem comum, pugna-se pela autorização do orçamento
impositivo em relação às emendas parlamentares, o que permitirá maior atuação dos
parlamentares no que diz respeito às políticas públicas e à função de dar assistência
ao Poder Executivo.

Acompanhando  as  últimas  decisões  do  Senado  Federal,  percebemos  que  o
advento do  orçamento impositivo se encontra próximo, a partir da aprovação em 1º
turno  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  n°  22A/2000.  Assim,  mostra-se
necessária  a  adequação  das  assembleias  legislativas  estaduais  a  essa  nova
dinâmica político-administrativa por meio da alteração da Constituição do Estado de
Minas  Gerais  com a  finalidade  de  consolidar  o  orçamento  impositivo  também  no
nosso Estado e de adequar nossa Constituição Estadual à Constituição da República.

– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12/2015
(Ex-Projeto de Resolução nº 3.556/2012)

Dispõe sobre a realização de plebiscito para decidir sobre a permanência do horário
de verão no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  –  Fica  convocado,  com  fundamento  no  art.  62,  inciso  XXXVIII,  da

Constituição do Estado de Minas Gerais, plebiscito a ser realizado no Estado.
Parágrafo único – O plebiscito será realizado pela Justiça Eleitoral, nos termos da

Lei  nº  9.709,  de  18  de  novembro  de  1998,  para  consultar  o  eleitorado  sobre  a
permanência do horário de verão no Estado.

Art. 2º – O plebiscito de que trata o art. 1º será realizado concomitantemente com a
primeira eleição subsequente à aprovação desta resolução.

Parágrafo único – O eleitorado será chamado a responder “sim” ou “não” à seguinte
questão: “Você é a favor da adoção do horário de verão no Estado de Minas Gerais?”.

Art.  3º  –  Campanha  institucional  da  Justiça  Eleitoral  veiculada  nos  meios  de
comunicação de massa esclarecerá a população a respeito da questão formulada no
parágrafo  único  do  art.  2º,  com  espaço idêntico  para  manifestações  favoráveis  e
contrárias.
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Art. 4º – O plebiscito será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples,
de acordo com o resultado enviado pelos  tribunais regionais eleitorais ao Tribunal
Superior Eleitoral e por este homologado.

Art.  5º  – O resultado será encaminhado para a Presidência  da República,  para
alteração do art. 2º do Decreto Legislativo nº 6.558, de 8 de setembro de 2008.

Art. 6º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Desde que voltou a ser adotado anualmente no Brasil, há vinte e cinco

anos,  o horário de verão gera polêmica.  De um lado,  o governo defende que se
adiante a hora, em alguns Estados da Federação, de forma a se aproveitar melhor a
luz natural disponível no verão. A providência visa, principalmente, reduzir a demanda
por  energia  elétrica  no  horário  de  maior  sobrecarga  nos  troncos  das  linhas  de
transmissão.

Por outro lado, parcela aparentemente considerável da população das regiões onde
o horário especial vigora abomina esse período do ano, normalmente de outubro a
fevereiro, quando é obrigada a se levantar mais cedo, a conviver com a sonolência, a
fadiga e a irritabilidade por quatro meses,  situação que,  de fato,  ocasiona graves
problemas de saúde.

É inegável que durante os meses em que vigora o horário de verão há uma redução
no consumo de energia, especialmente no momento de pico da demanda, entre 19 e
20 horas, quando o uso de eletricidade para refrigeração, condicionamento de ar e
ventilação atinge seu ápice. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica –
Aneel –, essa economia fica entre 4% e 5% do consumo de energia no horário de
pico durante os meses em que vigora o horário especial.

Não  obstante,  há  que  se  considerar  os  custos  para  a  população  atingida
anualmente  e  o  sofrimento  a  ela  imposto,  para  então  decidir  se  são  válidos  os
benefícios na economia gerada ao setor elétrico.

Uma reclamação recorrente da população residente onde vigora o horário de verão
diz respeito à falta de segurança durante a madrugada, quando muitos já estão a
caminho do trabalho ou da escola. Nesse período do dia, aumenta a vulnerabilidade
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das pessoas que têm que sair muito cedo de casa, quando ainda não há luz solar.
Dessa forma, entendemos que a melhor forma de equacionar essa questão, que

atinge de forma tão direta milhões de mineiros, é promover uma consulta, para que os
habitantes do Estado possam se manifestar sobre sua conveniência.

A proposição  prevê  igualmente  que  tal  consulta  deva  ocorrer  por  ocasião  da
próxima eleição, de forma a se aproveitar a estrutura montada pela Justiça Eleitoral.

Dessa  forma,  diante  da  relevância  do  assunto  para  o  cotidiano  de  milhões  de
mineiros,  contamos  com  o  pleno  apoio  dos  nobres  parlamentares  para  a  rápida
aprovação deste projeto de resolução.

– Publicado,  vai  o projeto às Comissões de Justiça e de Minas e Energia para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13/2015
(Ex-Projeto de Resolução nº 5.121/2014)

Susta os efeitos do Decreto com Numeração Especial 30, de 22 de janeiro de 2014,
que  declara  de  utilidade  pública,  para  desapropriação  de  pleno  domínio  ou
constituição de  servidão,  terrenos  situados  nos  municípios  que menciona,  para  a
passagem do mineroduto do projeto Vale do Rio Pardo da Empresa Sul Americana de
Metais S.A. – SAM.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – Ficam sustados os efeitos do Decreto com Numeração Especial 30, de 22

de janeiro de 2014.
Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação: No Decreto com Numeração Especial 30, de 22 de janeiro de 2014,

restou  declarada  a  utilidade  pública  para  desapropriação  de  pleno  domínio  ou
constituição  de  servidão  sobre  terrenos  situados  nos  Municípios  de  Grão-Mogol,
Padre Carvalho, Fruta de Leite, Novorizonte, Salinas, Taiobeiras, Curral de Dentro,
Berizal e Águas Vermelhas.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, servidão administrativa “é o direito real
que  assujeita  um  bem  a  suportar  uma utilidade  pública,  por  força  da  qual  ficam
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afetados  parcialmente os  poderes do  proprietário  quanto  ao seu uso ou gozo”.  A
servidão administrativa se diferencia da desapropriação, entre outras características,
pelo  fato  de  a  servidão  não  retirar  a  propriedade  do  seu  titular,  criando  apenas
limitação ao seu uso.

Nas  duas  hipóteses,  ou  seja,  tanto  na  desapropriação  quanto  na  servidão,  as
propriedades serão diretamente afetadas por ato específico da administração pública,
fato  que  implica  indenização  por  parte  do  Estado,  ou  seja,  o  Estado  deverá,  a
princípio,  despender  recursos  públicos  para  levar  a  cabo  as  desapropriações  e
servidões administrativas.

Ademais, é importante ressaltar que a finalidade dessa intervenção na propriedade
é  viabilizar  a  construção  de  um  mineroduto,  que  passará  por  21  municípios  nos
Estados de Minas Gerais e da Bahia, iniciando-se em Grão-Mogol e desaguando no
município baiano de Ilhéus, no limite externo do Porto Sul, percorrendo uma distância
aproximada de 482km. Assim, vários municípios serão atingidos com a medida e um
número indeterminado de pessoas podem sofrer as consequências desse ato estatal.
Dessa maneira, não é possível desconsiderar os impactos socioambientais negativos
que podem advir, por isso julgamos necessário avaliar com cuidado a maneira menos
onerosa de transportar o minério desde a mina até o Porto Sul, em Ilhéus, Bahia,
tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista socioambiental.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Meio Ambiente para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.451/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.630/2011)

Cria o Monumento Natural da Serrinha, localizado na Serra da Moeda, no Município
de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica  criado o Monumento Natural  da Serrinha,  localizado na Serra da

Moeda, no Município de Brumadinho, Unidade de Conservação de Proteção Integral,
nos termos do art. 225, § 1º, III, da Constituição da República, conforme coordenadas
da poligonal constante no Anexo I desta lei.
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Art.  2º  –  O Monumento  Natural  da  Serrinha deverá  ser  gerenciado  pelo  órgão
estadual  ambiental,  nos  termos  da  legislação  aplicável,  e  sua  instituição  será
precedida  de  estudos  técnicos  e  de  consulta  pública  que  permitam  identificar  a
localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, observando-se
as delimitações gerais estabelecidas no Anexo I desta lei.

Parágrafo único – Enquanto perdurarem os estudos técnicos e a consulta pública
não será permitida a utilização direta dos recursos naturais da Serrinha, na Serra da
Moeda, em Brumadinho.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

Coordenadas da Poligonal do Monumento da Serrinha
*  –  O  Anexo  I,  que  contém  as  coordenadas  da  Poligonal  do  Monumento  da

Serrinha, foi publicado no Diário do Legislativo, de 15.5.2015.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação: Considerando o art.  225, § 1º,  III,  da Constituição da República de

1988, cumulado com os arts. 8º, IV, e 12 da Lei nº 9.985, de 2000, que estabelecem
que a preservação da biodiversidade em seu  habitat natural é fundamental para o
meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado;  a  grande  beleza  cênica  da  Serrinha,
localizada  na  Serra  da  Moeda,  Município  de  Brumadinho,  e  a  diversidade  de
nascentes,  espécies  da  flora  endêmicas  e  da  fauna  ameaçadas  de  extinção;  a
riqueza histórica, cultural, arqueológica e a biodiversidade na região; que a região da
Serrinha  é  um  dos  principais  espaços  para  lazer,  entretenimento  e  turismo  dos
habitantes da capital mineira, região onde está instalada uma série de condomínios
horizontais,  fatores  que  impulsionam  o  crescimento  da  economia  de  maneira
ecológica  e  responsável;  e  considerando  que  a  economia  da  região  depende  da
efetiva  preservação  da  Serrinha,  apresentamos  para  apreciação  desta  Casa  esta
proposição.

A Serra  da  Moeda,  capilaridade da  Serra  do  Espinhaço  (Reserva  da  Biosfera),
possui uma extensão que abrange oito municípios mineiros, a saber: Brumadinho,
Moeda,  Belo  Vale,  Jeceaba,  Congonhas,  Itabirito,  Rio Acima e Nova Lima. À sua
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margem leste se encontram em sequência os Municípios de Nova Lima, Itabirito e
Ouro Preto. Já a oeste estão os Municípios de Brumadinho, Moeda e Belo Vale, onde
alcança seu ponto mais elevado. As variações altitudinais estão entre 700 e 2.000
metros acima do nível do mar, e está situada na região das nascentes dos Rios das
Velhas (a leste) e Paraopeba (a oeste), ambos afluentes do Rio São Francisco.

Ocupa  uma  região  estratégica  em  relação  aos  recursos  hídricos  da  Região
Metropolitana de Belo Horizonte. As nascentes de água oriundas da Serra da Moeda,
apenas no Município de Brumadinho são responsáveis por 1/4 do abastecimento de
água de Belo Horizonte. Sua excelente qualidade físico-química a torna favorável ao
consumo humano e diminui os gastos com seu tratamento.

Segundo o Mapa de Biomas do Brasil, encontra-se inserida nos limites do bioma da
mata atlântica com o bioma do cerrado,  chamadas zonas de transição,  abrigando
uma grande parcela da fauna e flora vulnerável e ameaçada do Brasil, segundo a lista
de animais ameaçados do Ibama.

É uma região geologicamente importante do pré-cambriano brasileiro, que ocupa
aproximadamente 7 mil quilômetros quadrados, muito cobiçados pelos seus minerais,
principalmente ferro, ouro e manganês. As áreas de canga (afloramentos de minério
de ferro), que ocupam grande parte da Serra da Moeda, são microambientes raros
que abrigam uma grande diversidade de espécies da fauna e flora endêmicas da
região. Portanto, sem esse ecossistema característico, elas serão extintas.

As  condições  favoráveis  para  ocupação  humana  favoreceram  a  tribo  dos
Cataguases no Vale do Paraopeba e no entorno da Serra da Moeda, dos quais ainda
são encontrados vários e importantes sítios arqueológicos distribuídos pelos diversos
povoados da região.

Com  a  chegada  dos  portugueses  em  busca  de  ouro  e  pedras  preciosas,  foi
empreendida a construção de estradas para o escoamento da produção mineral e
viabilizar o acesso fácil para as vilas de Brumado (Brumadinho), Curral del-Rei (Belo
Horizonte)  e  Ouro  Preto,  entre  outras.  Tais  evidências  ainda  são  facilmente
encontradas no entorno da Serra. Para realizar o trabalho manual foram importados
negros escravos, tornando a Fazenda dos Martins (Fazenda dos Escravos) o maior
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polo  brasileiro  para  a  distribuição de negros  a  serem  levados  para  o  sertão  das
Gerais e as Regiões Norte e Centro-Oeste.

Os negros foragidos se escondiam em alguns quilombos na região, onde boa parte
da sua cultura foi preservada até os dias atuais, passada de geração em geração
graças à determinação de seus ancestrais. Importante recordar que a região possui
quatro comunidades quilombolas que foram reconhecidas pela Fundação Palmares.
São elas: Sapé, Ribeirão, Marinhos e Rodrigues, localizadas em Brumadinho, na área
de influência do trecho conhecido por Serrinha, na Serra da Moeda.

Existem encravadas na Serra várias cavernas de formação natural com importância
bioespeleológica. Há também cavidades com valor arqueológico, onde mineiros do
século XVI procuraram ouro e outros minerais valiosos.

O nome Serra da Moeda – antes Serra do Paraopeba – originou-se da criação de
um forte para a cunhagem ilegal de moedas, por volta de 1720. Naquela época os
mineiros  tinham que pagar  o  quinto  sobre  o ouro  retirado das  minas.  Foi,  então,
instalada uma casa clandestina de fundição de moedas, também chamada de Fábrica
de Moedas Falsas, que faria  o mesmo papel  das casas oficiais,  contudo a custo
menor.

Assim, a Serra do Paraopeba passou a ser designada de Serra da Moeda em razão
desse episódio. As ruínas da casa clandestina estão situadas em São Caetano de
Moeda, Distrito de Moeda Velha, ao pé da Serrinha, e são visitadas periodicamente
por inúmeros turistas ávidos em conhecer um pouco da história singular da Serra e de
Minas.

Também na região da Serrinha está localizado o Distrito de Piedade do Paraopeba,
em Brumadinho, que possui importantes exemplares do patrimônio histórico, como a
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Paraopeba, tombada por decreto municipal, e a
Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que somente abre nos dias da festa de Nossa
Senhora do Rosário e na Semana Santa. Dela sai a procissão.

Existem indícios  de  que Piedade do Paraopeba é  mais  antiga que Ouro  Preto,
Mariana e Sabará e que foi  o  terceiro povoado a ser fundado pela expedição de
Fernão Dias Paes. Tornou-se um local rico em destilarias, destacando-se a Destilaria
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Pedra do Cedro, fabricante das cachaças Segredo do Patriarca e Domina Suave, a
primeira cachaça feminina do Brasil.

A Serra da Moeda foi também palco da Inconfidência Mineira, quando a Fazenda
Bom Jardim (matriz da Fazenda dos Martins), que pertencia a um dos inconfidentes,
foi destruída após sua prisão, pelas tropas imperiais e, em seguida, foi derramado sal
grosso em seu solo,  já  que haviam alegado  a existência  de  peste no  local  para
justificar o ataque.

A região do Monumento Natural da Serrinha, trecho da Serra da Moeda, localizada
a 30km de Belo Horizonte, no sentido Rio de Janeiro, é uma das principais atrações
turísticas de Minas, proporcionando lazer e entretenimento aos habitantes da capital
mineira.  A  sua  exuberância  salta  aos  olhos.  Além  da  beleza  natural  e  da
biodiversidade,  a  região  permite  contato  direto  com  a  história  dos  mineiros,
principalmente  através  das  especificidades  da  cultura  local.  Na  Serrinha  também
pode ser realizado o sonho de voar, pois ela tem uma das melhores rampas de voo
livre do Brasil, conhecida como Topo do Mundo.

Os empregos e a renda gerados na região têm origem principalmente em razão dos
diversos condomínios horizontais,  pela agricultura familiar  ou pelo turismo, através
dos hotéis, pousadas, restaurantes, do Museu Inhotim, etc., que serão fomentados
pela instalação do monumento natural.

Eventual instalação de mina de minério de ferro na região impactará diretamente a
dinâmica econômica da área. A título de exemplo, eventual mina na Serrinha gerará
300  postos  de  trabalho,  enquanto  um  único  condomínio  horizontal  da  região
proporciona quase 3.000 empregos diretos.

A relevância  ambiental  da  área foi  reconhecida  pelos  legisladores  estaduais  ao
incluírem o Município de Brumadinho como área de proteção ambiental – APA –, pela
Lei nº 13.960, de 2001.

Além disso, a Constituição da República, no art.  225, § 1º,  III,  determina que o
poder público assegure a efetividade do direito  ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado através da definição, em todas as unidades da Federação, de espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, vedando qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justificaram sua proteção.
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Para  a  efetividade  da  norma  constitucional  devem  ser  criadas  unidades  de
conservação de proteção integral, pois somente nesse tipo de unidade há a efetiva
preservação da biodiversidade local, uma vez que permite apenas o uso indireto de
seus recursos naturais, conforme a Lei nº 9.985, de 2000, conhecida como Lei do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – Snuc.

Conforme a referida lei, em seu art. 22, as unidades de conservação podem ser
criadas por ato do poder público. A Constituição da República também possibilitou a
proteção  integral  do  meio  ambiente  ao  estabelecer,  em  primeiro  lugar,  o  dever
imposto  ao  poder  público  de  atuar  na  defesa  do  meio  ambiente.  Em  segundo,
qualificou juridicamente o meio ambiente ao caracterizá-lo como bem de uso comum
do povo (art. 225,  caput), o que permite dizer que se trata de bem que pertence a
toda a coletividade e não integra o patrimônio disponível do Estado. E, em terceiro
lugar, temos que o Texto Constitucional reconheceu como direito fundamental o meio
ambiente ecologicamente equilibrado, sujeito à aplicabilidade imediata possibilitada
pelo art. 5º, § 1º da Constituição.

Assim, a Constituição impôs ao poder público e à coletividade o dever de defender
o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O alcance do
conceito de “poder público” é amplo e engloba os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, conforme previsão constitucional (art. 1º, parágrafo único c/c o art. 2º). Vale
transcrever lição dos professores:

“Por poder público devem-se entender todos os Poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário) nas três esferas da Federação (União, Estados e Municípios), os quais são
constitucionalmente  incumbidos  de,  harmonicamente  e  no  âmbito  das  respectivas
competências  constitucionais,  atuar  para  concretizar  os  valores  ambientais
preconizados pelo Texto Maior (FURLAN; FRACALOSSI, 2010, p. 158-159).”

Feitas essas considerações, não se pode conceber que as decisões do Executivo e
do  Legislativo  sejam  tomadas  em  desconformidade  com  as  preocupações
preservacionistas da sociedade e da Constituição.

A Constituição do Estado de Minas Gerais também estabelece:
“Art. 214 – Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  e  ao  Estado  e  à
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coletividade  é  imposto  o  dever  de  defendê-lo  e  conservá-lo  para  as  gerações
presentes e futuras.

§ 1º – Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe
ao Estado, entre outras atribuições:

(...)
V – proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das espécies e dos

ecossistemas e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na forma da lei, as
práticas  que  provoquem  a  extinção  das  espécies  ou  submetam  os  animais  a
crueldade;

VI – definir mecanismos de proteção à fauna e à flora nativas e estabelecer, com
base em monitoramento contínuo, a lista de espécies ameaçadas de extinção e que
mereçam proteção especial;

VIII  –  criar  parques,  reservas,  estações  ecológicas  e  outras  unidades  de
conservação,  mantê-los  sob  especial  proteção  e  dotá-los  da  infraestrutura
indispensável às suas finalidades;

XI – preservar os recursos bioterapêuticos regionais.
(...)
§ 7º – Os remanescentes da mata atlântica, as veredas, os campos rupestres, as

cavernas, as paisagens notáveis e outras unidades de relevante interesse ecológico
constituem patrimônio ambiental do Estado e sua utilização se fará, na forma da lei,
em condições que assegurem sua conservação.”

A  legislação  municipal  de  Brumadinho  também  contempla  necessidade  de
preservação quando, por meio de sua Lei Orgânica, estabelece:

“Art. 15 – É competência do Município, comum à União e ao Estado:
(...)
III  –  fomentar  as  atividades  econômicas  e  estimular,  particularmente,  o  melhor

aproveitamento da terra.
IV – impedir a evasão, destruição e a descaracterização das obras de arte e de

outros bens de valor histórico, artístico e cultural.
V – proporcionar meios de acesso à cultura, educação e à ciência.
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VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas
formas.

VII – preservar as florestas, a fauna e flora.
XI – registrar,  acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e

exploração de recursos hídricos e minerais em seu território.
(...)
Art. 153 – Todo cidadão é um agente cultural e o poder público incentivará, por meio

de política de ação cultural democraticamente elaborada, as diferentes manifestações
culturais no Município.

Parágrafo único – O Município protegerá as manifestações das culturas populares e
dos grupos étnicos participantes do processo civilizatório nacional e promoverá, em
todos os níveis das escolas municipais, a educação sobre a história local e a dos
povos indígenas e de origem africana.

Art. 154 – Constituem patrimônio cultural do Município os bens de natureza material
e imaterial,  tomados individualmente ou em conjunto,  que contenham referência à
identidade,  à  ação  e  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  do  povo
brumadinhense, entre os quais se incluem:

I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações tecnológicas, cientificas e artísticas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a

manifestações artísticas e culturais;
V – os sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, paleontológico, ecológico

e científico.
(...)
Art.  157  –  Todos  os  componentes  dos  ecossistemas  devem  ser  preservados,

mantidas as plenas condições de seus processos vitais, de forma a assegurar o meio
ambiente harmônico necessário à saudável qualidade de vida, direito essencial e bem
de uso comum dos  cidadãos,  impondo-se  ao  poder  público  e  à  coletividade  sua
defesa e manutenção.
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§  1º  –  Para  assegurar  a  efetividade  desse  direito,  incumbe  ao  poder  público
municipal, entre outras atribuições:

(...)
IV  –  preservar  as  florestas,  a  fauna e a flora,  inclusive controlando a extração,

captura,  produção,  comercialização,  transporte  e  consumo de  seus  espécimes  e
subprodutos,  vedadas  as  práticas  que  coloquem  em  risco  sua  função  ecológica,
provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade;

V  –  criar  parques,  reservas,  estações  ecológicas,  e  outras  unidades  de
conservação,  mantê-los  sob  especial  proteção  e  dotá-los  da  infraestrutura
indispensável às suas finalidades;

(...)
Art. 160 – Cabe ao poder público:
(...)
XIV  –  considerar  como  áreas  a  serem  especialmente  protegidas,  observada  a

competência do Estado:
a) as nascentes e as faixas marginais das águas superficiais;
b)  as  áreas  que  abriguem  exemplares  raros,  ameaçados  de  extinção  ou

insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como aqueles que sirvam de
pouso, abrigo ou reprodução das espécies;

c) parques e praças do Município;
d) as áreas de mananciais.
Parágrafo único – Outras áreas de preservação permanentes e fonte alternativa de

alimentos integrantes do Vale do Paraopeba deverão ser definidas pelo Município em
lei complementar.”.

Não é demais lembrar ainda a Lei nº 993, de 1998, do Município de Brumadinho,
que  cria  a  unidade  de  conservação  ambiental  e  ecológica  na  Serra  da  Moeda,
vertente de Brumadinho:

“Art. 1º – Fica declarada Unidade de Conservação Ambiental e Ecológica a área na
Serra  da  Moeda,  vertente  de  Brumadinho,  para  proteção  de  duas  nascentes  do
Córrego do Pau Branco, três do Córrego Carrapato (Serrinha), seis do Córrego Grota
Grande (Mãe d’água), quatro do Córrego dos Maia (Palhano), duas do Córrego da
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Macaca (Campinho), três do Córrego do Campinho (Beira Serra) e três do Córrego de
Samambaia (Nascente da Chácara).”

Por todo o exposto, justifica-se a instituição do Monumento Natural da Serrinha, nos
termos do art. 8º, IV e XII, do Snuc, e demais normas citadas.

–  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 1.452/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 500/2011)

Torna obrigatória a orientação de segurança aos passageiros do transporte coletivo
intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica obrigatória a prestação de informações referentes a procedimentos de

segurança em caso de acidente com passageiros das linhas de transporte coletivo
intermunicipal, de característica rodoviária.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei acarretará as sanções previstas
na  legislação  que  disciplina  os  contratos  de  concessão  e  permissão  de  serviços
públicos.

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, 13 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O transporte rodoviário predomina no País, e um grande número de

pessoas percorre as estradas brasileiras. As estatísticas a respeito de acidentes com
veículos mostra uma incidência considerável de ônibus sinistrados, com vítimas fatais
ou gravemente feridas. Nesses casos, a rapidez no procedimento de saída do veículo
acidentado pode ser  decisiva para tornar  o socorro mais  eficaz.  Infelizmente,  nos
transportes  rodoviários  coletivos, não são fornecidas aos passageiros informações
sobre as saídas e os equipamentos de emergência, como se faz nos aviões e nos
trens.

O objetivo deste projeto de lei é estender aos passageiros dos ônibus orientações
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que podem ajudar a salvar muitas vidas, sem onerar as empresas concessionárias. O
próprio motorista pode repassar as informações propostas ou, se o ônibus dispuser
de sistema de som,  a  mensagem  poderá  ser  gravada  e  transmitida  no  início  da
viagem.

Trata-se de  um procedimento  simples,  mas que muito  contribuirá  para  tornar  a
viagem mais segura, oferecendo maior tranquilidade aos passageiros.

– 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 1.453/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.716/2015)

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O caput do art. 1° da Lei nº 15.778, de 26/10/2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  1°  –  É  obrigatório  equipar  com  aparelho  desfibrilador  cardíaco  externo

automático  e  oxímetro  de  pulso  os  locais,  estabelecimentos  e  veículos  a  seguir
relacionados:”.

Art. 2° – A ementa da Lei n° 15.778, de 26 de outubro de 2005, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Torna obrigatório equipar com aparelho desfibrilador cardíaco e oxímetro de pulso
os locais, veículos e estabelecimentos que menciona.”

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: O oxímetro de pulso é um dispositivo médico que mede indiretamente

a quantidade de oxigênio no sangue de um paciente.  Em geral  é anexado a um
monitor, para que os enfermeiros, dentistas, médicos, pacientes, educadores físicos e
fisioterapeutas possam ver a oxigenação em relação ao tempo.

Trata-se  de  um  equipamento  indispensável  para  dar  o  atendimento  adequado
durante um eventual acontecimento em que sejam necessários os procedimentos de



955
____________________________________________________________________________

primeiros-socorros,  comprovadamente  indispensáveis  para  que as  vítimas  tenham
mais chances de recuperação.

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

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 134/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.454/2015
Estabelece prazo para manifestação dos órgãos da administração direta e indireta

do Poder Executivo e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O prazo para atendimento às solicitações para realização de atividades

que dependam de autorização prévia, outorga prévia e licenciamento prévio, feitas
aos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo, será de noventa
dias contados da data do seu protocolo.

§ 1° – Findo o prazo estabelecido no  caput,  não havendo manifestação sobre o
pedido, o interessado poderá iniciar a atividade objeto da solicitação, ficando sujeito a
posterior  avaliação  por  parte  do  órgão  fiscalizador  para  adequações,  quando
necessárias.

§  2°  –  Os  pedidos  referidos  no  caput  deverão  estar  instruídos  com  todos  os
documentos e projetos requeridos pelo órgão.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Lafayette de Andrada
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo dar maior celeridade às solicitações

feitas aos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado..
Muitas  vezes,  os  pedidos  de  autorização,  outorga  ou  licenciamento  prévio  levam
meses, até anos para serem analisados, impossibilitando a realização de atividades
que são importantes  para  toda a sociedade.  Nosso objetivo,  além de tornar  mais
célere  a  análise  das  solicitações,  é  também  facultar  ao  interessado  dar  início  à
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atividade pretendida, caso expirado o prazo determinado, resguardando o direito do
órgão público de fiscalizar e propor as adequações que sejam necessárias.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.455/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.008/2013)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Vermelho Novo 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 MG-329,

com  extensão  de  900m  (novecentos  metros),  contados  do  entrocamento  dessa
rodovia com a Rua Prefeito Wilson Damião, no Município de Vermelho Novo, até o
Km 14.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Vermelho Novo
a área de que trata o art.1º.

Parágrafo único – A área a que se refere o caput deste artigo integrará o perímetro
urbano do Município de Vermelho Novo e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º – O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no
parágrafo único do art. 2º.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Bonifácio Mourão
Justificação: Este projeto de lei que submetemos à apreciação desta Casa dispõe

sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Vermelho Novo o trecho de rodovia que especifica.

Trata-se de bem público de propriedade do Estado, gerenciado pelo DER-MG, de
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uso comum do povo, com extensão de 900m, do trecho da MG-328 que liga Vermelho
Novo a Dom Corrêa.

O  trecho  em  questão  já  integra  o  perímetro  urbano  da  cidade,  com  várias
residências  já  construídas  à  sua  margem.  Devido  à  característica  do  trecho,  a
comunidade  já  o  utiliza,  obrigando  a  administração  local  a  adotar  medidas  de
adequação para tal  utilização.  Assim, torna-se extremamente importante Vermelho
Novo assumir definitivamente a responsabilidade pela manutenção e conservação da
via pública, propiciando bom resultado para o DER-MG e para o município.

– 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 1.456/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.778/2013)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São João Evangelista o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  desafetado  o  bem  público  constituído  pelo  terreno  com  área  de

2.022m² (dois mil e vinte e dois metros quadrados), pertencente à área que integra a
Escola Estadual Carmela Dutra, localizada no Distrito de São Geraldo do Baguari, no
Município de São João Evangelista, com extensão de 30m (trinta metros) de frente
pela Rua Nossa Senhora Aparecida, com laterais medindo 67,40m (sessenta e sete
vírgula quarenta metros) e fundos com extensão aproximada de 30m (trinta metros)
para a Rua São Sebastião.

Art.  2º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar  ao  Município  de  São João
Evangelista o imóvel de que trata o art.1º.

Parágrafo único – A área 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. 3º – O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não tiver lhe sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2º.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Bonifácio Mourão
Justificação: Este projeto de lei que submeto à apreciação desta Casa dispõe sobre

a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
São João Evangelista o imóvel que especifica.

Trata-se de bem público de propriedade do Estado localizado no Distrito de São
Geraldo do Baguari, no Município de São João Evangelista, composto por um terreno
com extensão de 2.022m², com frente para a Rua Nossa Senhora Aparecida e fundos
para a Rua São Sebastião. O imóvel consiste em um terreno ocioso que integra a
área pertencente à Escola Estadual Carmela Dutra.

Diante da necessidade de ampliação das vagas para os alunos dos anos iniciais do
ensino fundamental,  o Município de São João Evangelista pretende construir  uma
escola para o atendimento de mais de 100 crianças nessa fase de ensino.

Assim,  revela-se  extremamente  oportuno conferir  utilidade ao terreno ocioso  ao
lado  da  escola  estadual  acima  referenciada,  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.

–  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 1.457/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 523/2011)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Rubim 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 Rubim

o  imóvel  com  área  de  10.366m²  (dez  mil  trezentos  e  sessenta  e  seis  metros
quadrados), situado na Rua Beira-Rio, nº 155, Bairro Ipê, nesse Município, registrado
no Livro 3-D, sob o nº 6.377, a fls. 139, e Livro 2, a fls. 3.646, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Almenara.
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Parágrafo único – O imóvel de que se trata o caput deste artigo destina-se a obras
de secretarias municipais.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação: Esta proposição tem por objetivo fazer reverter ao Município de Rubim

de  imóvel  situado  nesse  município,  para  a  construção  de  um  quarto  posto  do
Programa  de  Saúde  da  Família  –  PSF.  Diante  da  escassez  de  áreas  na  sede
municipal  para  a  instalação  de  serviços  públicos,  é  de  relevante  importância  a
reversão ora solicitada.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.458/2015

Autoriza a criação do Serviço do Atendimento Móvel Veterinário de Minas Gerais –
Samuvet-MG – para resgate e socorro de animais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Serviço do Atendimento Móvel

Veterinário  de  Minas  Gerais  –  Samuvet-MG  –,  com  funcionamento  24  horas,
exclusivo  para  animais  de  rua  como  cães,  gatos  e  cavalos,  principalmente,  nos
seguintes casos:

I – animais de rua atropelados que estejam em via pública;
II – animais em situação de risco;
III  – cavalo solto em via pública que esteja colocando o trânsito de veículos ou

pessoas em risco;
IV – animais que sofreram maus-tratos.
Art.  2°  –  O Samuvet-MG  será  acionado  somente  pela  Polícia  Militar  de  Minas

Gerais, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.
Art. 3° – O veículo deverá ser equipado com maca, caixa de transporte, materiais

necessários para emergência e uma carreta acoplada para atender grandes animais.
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I  –  A equipe  de  profissionais  que  prestará  atendimento  no  Samuvet-MG  será
composta de um médico veterinário e um motorista;

II  –  O  atendimento  avaliará  se  o  animal  precisa  passar  por  cirurgia  ou  algum
tratamento  especial,  caso em  que o  animal  será  encaminhado  para  o  Centro  de
Controle de Zoonoses do município.

Art. 4° – As despesas desta lei  ocorrerão por conta das dotações orçamentárias
próprias, podendo, se necessário, ser suplementadas.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: O objetivo da proposta é oferecer aos animais vítimas de abandono ou

maus-tratos o atendimento necessário e eficaz para a preservação de sua vida. De
acordo com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e Ongs são
inúmeros os casos de atropelamento, envenenamento, esfaqueamento de animais no
Estado, e não existe um serviço público móvel que atenda essas ocorrências para
socorrer o animal imediatamente. São muito comuns ocorrências envolvendo animais
domésticos e silvestres.

Sabemos que alguns municípios brasileiros estão se preparando para oferecer esse
serviço, como é o caso de Belo Horizonte, Salvador e outros, cumprindo ao Estado
mineiro também contribuir  e  criar  em nível  estadual  o serviço,  inclusive aplicando
recursos orçamentários e financeiros para essa finalidade.

–  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 1.459/2015
Acrescenta parágrafo ao art.  219 da Lei  Delegada nº 180, de 2011, que dispõe

sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 219 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 3º:
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“Art. 219 – (...)
§  3º  –  A nomeação  dos  titulares  das  unidades  a  que  se  refere  o  §  2º  recairá

exclusivamente sobre servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, pertencente
às carreiras da autarquia, que tenha pelo menos três anos de efetivo exercício.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Arlen Santiago
– 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 1.460/2015

Dispõe sobre procedimento de consulta ao banco de dados de identificação civil, na
forma que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A consulta prévia ao banco de dados de identificação civil do Estado para

renovação  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  no  Estado  obedecerá  ao  disposto
nesta lei.

Art. 2º – É obrigatória a consulta ao banco de dados de identificação civil do Estado,
antes de ser expedida ou renovada a Carteira Nacional de Habilitação.

Art. 3º – O órgão executivo de trânsito do Estado consultará o banco de dados de
identificação  civil  e  criminal  antes  de  emitir  ou  renovar  a  Carteira  Nacional  de
Habilitação, disciplinada pelos §§ 2º e 3º do art. 148 da Lei nº 9.503, de 1997.

Art.  4º  –  O  órgão  executivo  de  trânsito  estadual  deverá  acionar,  de  imediato,
qualquer  órgão  de  segurança  pública  competente  para  diligenciar,  quando  recair
sobre o indivíduo anotação de pendência jurídico-criminal, assim definida:

I – mandados de prisão em aberto;
II – citações não efetivadas;
III – intimações não realizadas;
IV – outras anotações relevantes.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Noraldino Júnior
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Justificação: A Constituição Federal, no art. 144, disciplina que segurança pública é
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

A Constituição mineira ainda diz, em seu art. 297, que “os sistemas de informações
pertencentes a órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual relativos à
segurança pública serão utilizados de forma integrada pelos órgãos responsáveis por
aquela atividade, conforme dispuser a lei”.

Noticiou-se recentemente na  imprensa do Estado do Rio de Janeiro  que Jaime
Soares Rocha Filho, conhecido como Mão de Seda, integrante da maior milícia do
Rio, mesmo após ter sua prisão preventiva decretada, conseguiu que fosse expedida
a Carteira Nacional de Habilitação – CNH – pelo Detran-RJ. O miliciano renovou sua
habilitação no dia 1º de agosto de 2014.

Após o indivíduo se recusar a submeter-se a soprar o bafômetro, em operação da
Lei Seca, os agentes checaram o banco de dados da segurança pública, ocasião em
que foi descoberta a ordem de prisão do meliante, sendo efetuada sua prisão. Não é
aceitável um bandido de alta periculosidade conseguir a CNH de forma tão tranquila.
Não é admissível permitir em nosso Estado o erro que ocorreu no Rio de Janeiro.

Nesse sentido, este projeto de lei tem por objetivo impedir que criminosos possam
exercer  o  direito  de  dirigir,  quando  recair  sobre  si  ordem  de  prisão  de  qualquer
natureza. Para tanto, é necessário que o órgão de trânsito estadual, antes de emitir
ou  renovar  a  CNH,  consulte  o  banco de dados de identificação,  base onde está
registrada toda pendência jurídico-criminal do indivíduo, sabendo-se que o órgão da
Polícia  Civil  alimenta  regularmente  o  banco  de  dados  com  informação  sobre
anotações criminais de quem quer que seja.

Por essas razões, apresento esta iniciativa e conclamo os nobres parlamentares a
aprovarem a justíssima 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 1.461/2015
Torna obrigatória a afixação de cartazes em estabelecimentos comerciais de grande
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circulação,  bancos,  terminais  rodoviários,  aeroviários  e  ferroviários,  contendo
informações sobre pessoas desaparecidas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica obrigatória a afixação de cartazes em estabelecimentos comerciais de

grande circulação, bancos, terminais rodoviários, aeroviários e ferroviários, contendo
informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos.

Art. 2º – Os estabelecimentos de que trata o art. 1º deverão divulgar informações
sobre pessoas desaparecidas no Estado.

Art.  3º  –  Em  cada  edição  do  cartaz,  que  terá  periodicidade  mensal,  serão
apresentados dados sobre 20 pessoas desaparecidas, em sistema de rodízio, com as
seguintes informações:

I – foto;
II – nome do desparecido;
III – data e local em que o desaparecido foi visto pela última vez;
IV – telefone para contato e para o fornecimento de informações.
Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará os padrões gráficos e de dimensões dos

cartazes, as responsabilidades pela sua elaboração e edição, bem como a previsão
dos órgãos responsáveis pelo custeio da elaboração dos cartazes previstos nesta lei.

Art.  5º  – As informações previstas  nos incisos I  a  IV do art.  3º  e as  listas  das
pessoas desaparecidas serão elaboradas e fornecidas pela Secretaria de Estado de
Defesa Social.

Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no que lhe couber.
Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Noraldino Júnior – Missionário Marcio Santiago.
Justificação:  O  presente  projeto  de  Lei  visa  colaborar  com  as  ações  da

administração  pública  estadual,  através  da  sua  Secretaria  de  Estado  de  Defesa
Social,  objetivando fazer a publicação da imagem das pessoas desaparecidas em
todo o Estado, com o intuito de localizá-las.

Para se ter uma ideia da grandiosidade do tema “pessoas desaparecidas”, segundo
dados  do  Ministério  da  Justiça,  aproximadamente  40  mil  crianças e  adolescentes
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desaparecem por ano no País. A maior parte é encontrada em pouco tempo, mas a
localização de cerca de 4 mil  demora mais de um mês, e centenas permanecem
desaparecidas por vários anos.

Tais estatísticas são preocupantes: primeiro, pelo grande número de desaparecidos;
segundo, pelo fato de que a probabilidade de se encontrar uma pessoa desaparecida
cai rapidamente após transcorridas apenas algumas horas do desaparecimento.

Também  é  fato  que  métodos  para  a  disseminação  de  informações  sobre
desaparecidos são de suma importância para o sucesso na sua localização. Desse
modo,  entendemos  que  legislações  que  ajudem  a  divulgar  os  casos  de
desparecimento são fundamentais para aumentar a taxa de sucesso na localização,
trazendo essas pessoas para o convívio familiar novamente.

Nesse sentido, solicitamos o apoio dos nobres pares na 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 1.462/2015
Concede  aos  filhos  e  filhas  de  mulheres  vítimas  de  violência  doméstica

matriculados nas escolas do Estado o direito à transferência de matrícula para outras
unidades de ensino, de acordo com a necessidade de mudança de endereço da mãe
ou da responsável agredida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Aos filhos e filhas de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar

matriculados  nas  escolas  do  Estado  fica  garantido  o  direito  à  transferência  de
matrícula para outras unidades de ensino, de acordo com a necessidade de mudança
de endereço da mãe ou da responsável agredida.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a
mulher  qualquer  ação  ou  omissão  baseada  no  gênero  que  lhe  cause  lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I  – no âmbito da unidade doméstica,  compreendida como o espaço de convívio
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permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou
por vontade expressa;

III  –  em qualquer  relação íntima de afeto  na  qual  o agressor  conviva  ou  tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único – As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de
orientação sexual.

Art. 3º – O documento necessário para a concessão do direito de transferência de
que trata esta lei será a cópia do boletim de ocorrência, que formaliza a denúncia de
violência doméstica e familiar.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Isauro Calais
Justificação:  A  violência  doméstica  estigmatiza  e  atinge  todo  núcleo  familiar.

Algumas vezes, os menores que presenciam ou são vítimas da violência doméstica
estão  matriculados  em  escolas  próximas  ao  seu  núcleo  familiar  ou  próximas  ao
agressor.  Em alguns casos, há a necessidade da transferência do menor para se
evitar contato e proximidade com o agressor; em outros, é a família que se desloca
para longe da escola e não consegue vaga nas escolas da sua nova localidade.

Pensando nisso é que se busca a aprovação desta proposição. Isso porque a ideia
deste  projeto  de  lei  é  facilitar  e  conseguir  vagas  em  escola  de  acordo  com  a
necessidade da família vítima de agressão doméstica. A vida dessas pessoas não
deve parar em função da agressão sofrida. É imperiosa a concessão de condições
dignas fornecidas pelo Estado para a melhoria de vida das famílias, inclusive a oferta
de vaga nas escolas que melhor atendam a essa demanda.

Visando a dignidade da pessoa humana e o direito à educação dessas pessoas é
que se pretende o apoio dos nobres parlamentares para aprovação desta proposição.

–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.463/2015
Torna obrigatória a utilização de água de reúso pelo Corpo de Bombeiros do Estado

de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais obrigado a utilizar

prioritariamente água de reúso nos equipamentos de combate a incêndios e também
em seus treinamentos.

Parágrafo único – Sempre que houver disponibilidade de água de reúso na região
do Grupamento do Corpo de Bombeiros, este deve priorizar a utilização dessa água.

Art.  2º  –  O  Corpo  de  Bombeiros  buscará  a  água  de  reúso  nas  estações  de
tratamento públicas ou privadas, a qual será fornecida gratuitamente.

Art. 3º – O Estado deverá providenciar lista dos locais para retirada da água de
reúso.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Noraldino Júnior
Justificação:  Apesar  de  o  Brasil  possuir  8% de  toda  a  água  doce  existente  no

planeta, a crise de abastecimento de água já é uma realidade brasileira e os seus
efeitos já podem ser observados em diversas localidades. Deste modo, é necessário
que sejam priorizadas ações que possam dirimir os impactos da crise hídrica.

Nesse aspecto, entendemos que Minas Gerais precisa pensar ações preventivas
visando a melhoria do desempenho da gestão dos recursos hídricos. O esgotamento
paulatino  da  água  potável  ou  o  seu  encarecimento  devido  às  dificuldades  de
obtenção em determinadas regiões nos traz à pauta a discussão a respeito do reúso
da  água,  que  consiste,  simplesmente,  em  tentar  reaproveitá-la  depois  que  ela
cumpriu  sua  função  inicial.  No  caso  da  utilização  pelo  Corpo  de  Bombeiros  no
combate a incêndios, a água reutilizada poderá economizar, e muito, nossos recursos
hídricos.

Por todo o exposto, solicitamos aos nobres pares 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 1.464/2015
Torna obrigatória a sinalização luminosa nas caçambas estacionárias utilizadas em

vias públicas do Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As empresas responsáveis por caçambas estacionárias utilizadas em vias

públicas do Estado ficam obrigadas a adotar sinalização luminosa refletiva.
Art. 2º – Para os efeitos desta lei, entende-se por caçamba estacionária o recipiente

destinado ao acondicionamento de resíduos, terras, areias, entulho de obra, madeira,
sucata e assemelhados, com exceção de materiais orgânicos.

Art. 3º – Além da sinalização luminosa, as caçambas estacionárias deverão conter o
nome e  o  número  telefônico  da  empresa  proprietária  e  a  inscrição “É proibido  o
descarte de lixo doméstico”.

Art. 4º – A sinalização luminosa refletiva deverá seguir o padrão estabelecido pelos
órgãos  de  trânsito  competentes,  com a  utilização  de  adesivos  fosforescentes  em
tamanho  e  medidas  proporcionais  à  caçamba  estacionária,  preferencialmente  em
toda extensão do equipamento.

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

I – advertência, quando da primeira autuação da infração;
II – multa, quando da segunda autuação.
Parágrafo  único  –  A multa  prevista  no  inciso  II  deste  artigo  será  fixada  entre

R$1.000,00 (um mil  reais) e R$10.000,00 (dez mil reais), a depender do porte da
empresa proprietária, das circunstâncias da infração, e do número de reincidências.

Art.  6º  –  Caberá  ao  Poder  Executivo  regulamentar  a  presente  lei  em  todos  os
aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art.  7º  – Esta  lei  entra em vigor  após decorridos noventa  dias  da  data de  sua
publicação.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Noraldino Júnior
Justificação:  A utilização  de  caçambas  estacionárias  é  uma  medida  viável  na

organização dos restos e entulhos de obras provenientes das construções e reformas
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espalhadas  pelo  Estado.  Todavia,  em razão  da  ausência  de  sinalização refletiva,
muitos acidentes ocorrem, vitimando motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres,
como o ocorrido com uma ambulância da Fhemig, em Patos de Minas, publicado no
site: <http://www.patosagora.net/noticias/?n=dYH7EzmjP1>, em 8/4/2015.

Ao  exigir  a  sinalização  refletiva,  o  poder  público  normatiza  o  procedimento  de
utilização  desses  equipamentos,  prevenindo  a  ocorrência  crescente  de  acidentes
dessa natureza. No caso de descumprimento dos dispositivos contidos nesta lei, o
Poder Executivo poderá aplicar multas.

A aprovação deste projeto se faz necessária, tendo em vista ser a implantação de
medidas protetivas a sociedade.

Diante disso, solicito o apoio de nossos parlamentares estaduais.
–  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 1.465/2015
Estabelece a  obrigatoriedade de  se implantar  em todas agências  bancárias  um

intérprete da língua brasileira de sinais – Libras – para o atendimento de pessoas
com deficiência auditiva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituída  a  obrigatoriedade  de  se  implantar,  em  cada  agência

bancária do Estado, pelo menos um intérprete da língua brasileira de sinais – Libras
–, a fim de promover a acessibilidade de atendimento aos portadores de deficiência
auditiva.

§ 1º – Os profissionais prestadores dos serviços a que se refere esta lei deverão
estar presentes durante todo o expediente de atendimento ao público.

§  2º  –  Esses  profissionais  poderão  executar  outras  funções  ou  atender  outras
pessoas, mas deverão priorizar sempre o atendimento às pessoas com deficiência
auditiva.

§  3º  –  Todos  os  intérpretes  de  Libras  deverão  ser  visualmente  identificados  e
destacados dos demais para facilitar o acesso aos usuários dos serviços que sejam
deficientes auditivos.
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Art. 2º – Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Isauro Calais
Justificação: Muitas vezes as pessoas com deficiência auditiva encontram barreiras

que dificultam sua plena liberdade e exercício da dignidade. Um dos entraves que
mais  perturba  a  acessibilidade  dos  deficientes  auditivos  são  as  instituições
financeiras.

Para as pessoas com deficiência visual ou de locomoção, já existem mecanismos
que  auxiliam  o  atendimento  nas  agências  bancárias  como  rampas,  corrimãos,
procedimentos falados no fone de ouvido, guias. Mas, para o deficiente auditivo, a
utilização dos serviços bancários  é uma verdadeira tormenta.  Muitas  vezes essas
pessoas necessitam se valer de amigos, familiares e até estranhos, o que lhes retira
a liberdade e as expõe a situações que geram insegurança e desconforto.

Visando a acessibilidade, a liberdade individual, a dignidade da pessoa humana e a
igualdade é que se pugna pelo acolhimento deste projeto de lei, transformando-o em
norma jurídica, posto que o atendimento bancário para as pessoas nesse grupo seria
mais seguro, eficiente e menos embaraçoso, valendo-se, para tanto, do apoio dos
demais parlamentares para tal objetivo.

–  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 1.466/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.340/2014)

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

cultural do Estado.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação: Este projeto de lei visa regulamentar a vaquejada como uma atividade

recreativa competitiva, com características de esporte, integrando o homem com os
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animais – o cavalo e o boi –, estabelecendo um  ranking por categorias atléticas –
iniciante, amador e profissional –, formatando assim uma carreira que poderá gerar
emprego e renda para o sustento dos competidores.

A vaquejada é uma prática que integra o homem rural ao homem urbano e que se
tornou  muito  comum.  Vários  municípios  possuem  parque  de  vaquejada,  onde  se
realiza esse tipo de evento há anos, em festejos tradicionais, culturais e regionais.
Comparando-se essa atividade ao futebol, observa-se que no norte de Minas foram
criados trinta novos parques de vaquejada e apenas dois novos estádios de futebol,
nos últimos cinco anos.

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

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

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

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

Lembramos que a prática de rodeios, bem como a profissão de vaqueiro, já foram
devidamente regulamentadas pela Lei Federal n° 10.220, de 11 de abril de 2001, e
que  o  Circuito  Inter  TV  de  Vaquejada  já  vem  trabalhando  em  parceria  com  a
Promotoria Pública, IMA, Corpo de Bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente e vários
outros órgãos para esse fim.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.467/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.703/2013)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de que conste, nos rótulos das embalagens de café
comercializado no Estado, informação sobre a espécie vegetal de que se compõe o
produto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  estabelecida  a  obrigatoriedade  de  que  conste,  nos  rótulos  das

embalagens  de  café  comercializado  no  Estado,  informação  sobre  as  espécies
vegetais de que se compõe o produto, a percentagem de cada uma e a percentagem
de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos da espécie coffea arabica).

§ 1º – O produto comercializado com o nome de café, independentemente de sua
apresentação, somente poderá ser produzido a partir de grãos de espécies vegetais
do gênero coffea.

§ 2º – No caso de se utilizarem grãos de plantas híbridas de diferentes espécies do
gênero  coffea,  será  especificado,  no  rótulo  do  produto,  a  respectiva  participação
percentual.

Art. 2º – As disposições desta lei  aplicam-se aos cafés torrado em grão, torrado
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moído e  solúvel  e  a  todas  as demais  formas  em que for  destinado ao consumo
humano, puro ou em mistura com outros produtos alimentícios, e comercializado no
Estado.

Art. 3º – Para os efeitos desta lei, entendem-se por espécies do gênero coffea as
espécies coffea arabica e coffea canephora.

§ 1º – A espécie  canephora será referida no rótulo de acordo com as variedades
conhecidas como robusta ou conillon.

§ 2º – A espécie arabica será referida no rótulo com esse nome.
Art. 4° – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções

previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Mário Henrique Caixa
Justificação: O Estado de Minas Gerais é conhecido mundialmente pela qualidade

de seu café, especialmente o café arabica, considerado café fino e gourmet e que, se
comparado ao conillon, possui mais características sensoriais como doçura, aroma e
acidez. Entretanto, muitas vezes o café cultivado em nosso Estado, em sua quase
totalidade da espécie coffea arabica, é misturado, em seu beneficiamento, a grãos de
outras espécies vegetais.

Normalmente, nas embalagens de café, não constam índices de impurezas como
palha de café,  cereais (soja e milho)  e mesmo resíduos do  arabica,  como o PVA
(grãos pretos, verdes e ardidos), que comprovadamente tem grau de acidez elevado
e hoje está embutido nos  blends. Fazer esse controle é de suma importância, pois
estudos mostraram que não há problema em tomar café moderadamente (5 ou 6
xícaras por  dia),  mas,  no caso de presença do PVA,  poderá  haver  danos  se for
ingerido nessa quantidade, devido aos processos fermentativos.

Em  termos  de  mercado,  a  não  utilização  dos  resíduos  do  arábica  (PVA)  na
produção do café industrializado pode interferir na valorização da espécie, uma vez
que haveria retirada de sacas do mercado. Estima-se que a utilização de PVA na
torrefação  corresponde  a  15%  da  produção  cafeeira  do  País.  Esses  resíduos
comprovadamente podem ser utilizados na fabricação de biodiesel, cumprindo o ciclo
ecológico.
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Além do PVA, é comum a utilização nos  blends de quantidades significativas de
café robusta ou  conillon.  Este tem praticamente o dobro de cafeína que o  arabica
(2,2% contra 1,2%), e essa quantidade provoca a diminuição do consumo de café,
pois sacia-se a necessidade de cafeína com menor quantidade de café ingerido.

A  rotulagem  exigiria  fiscalização,  trazendo  novo  conceito  ao  café  mineiro,  e
contribuiria  para  a  valorização  do  produto,  com  competitividade  de  mercado  e
possibilidade  de  ser  vendido  em  todas  as  partes  do  mundo;  o  fortalecimento  da
identidade  do  café  mineiro  como  referência  de  qualidade;  e  a  moralização  do
mercado, reduzindo as possibilidades de manipulação do consumidor, que passaria a
ter assegurada a opção de escolha no momento de consumir o produto, direito que
está sendo tolhido. Estima-se que cerca de 320 mil cafeicultores seriam beneficiados.

Diante disso, pretende-se dotar o Estado de um instrumento legal que possibilite a
implementação de uma cultura de consumo mais consciente e de maior qualidade.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor, 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 1.468/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.919/2013)

Dispõe sobre as regras de distribuição dos royalties decorrentes da exploração de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão, no
âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As receitas estaduais relativas aos royalties decorrentes da exploração de

petróleo, gás natural  e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão
serão destinadas exclusivamente à educação, na forma do regulamento.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação: A vinculação das receitas estaduais relativas aos royalties decorrentes
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da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime
de concessão à educação se funda no entendimento de que o conhecimento é a
força motriz da geração consistente de bem-estar social,  distribuição igualitária  de
oportunidades e consolidação de valores, os quais conferem densidade e estabilidade
das condições de crescimento econômico duradouro e sustentável.

Como o petróleo é um recurso finito, sua riqueza e a de seus derivados oferecem o
mais virtuoso emprego na adoção de novo paradigma ora proposto – sua distribuição
pela educação, por toda a sociedade brasileira e seus cidadãos. Com efeito, para que
a fase de expansão da economia brasileira perdure por longo prazo, é preciso que os
investimentos em educação sejam ampliados.

É necessária a construção de um consenso na sociedade brasileira. Investir  em
educação  é  o  agente  propulsor  do  processo  de  erradicação  das  desigualdades
nacionais  brasileiras.  Nesse  contexto,  a  incumbência  de  tornar  a  educação  uma
prioridade  do  Estado  de  Minas  Gerais,  como  prevê  o  projeto  em  comento,  é
igualmente de todos os entes federados.

Pelo acima exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação de
nosso projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.469/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 175/2011)

Dispõe sobre a implantação de iniciativas que instituam políticas públicas sociais
para promover a emancipação das famílias dos beneficiários do Bolsa Família.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Poder Executivo implantará e proporá iniciativas e ações que instituam

políticas  públicas  exclusivamente  para  as  famílias  dos  beneficiários  do  programa
Bolsa Família, com o objetivo de promover a sua emancipação, nos termos do art. 4º
da Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e do inciso V do art.  11-C do
Decreto Federal nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.

Art. 2º – O Poder Executivo terá o prazo de noventa dias a partir  da publicação
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desta lei para apresentar o plano de ações e iniciativas a que se refere o art. 1º.
Art. 3º – A execução das iniciativas e ações de que trata esta lei se dará através de

recursos próprios  do Estado e de convênios  firmados com o governo federal  e a
iniciativa privada.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação: O principal objetivo deste projeto de lei  é a criação de iniciativas e

ações  que  visem  dar  condições  às  famílias  dos  beneficiários  do  programa Bolsa
Família para aumentar suas chances de conquistar um emprego, montar seu próprio
negócio,  promovendo,  incentivando  e  apoiando  essas  famílias  para  que  possam
ingressar no mercado de trabalho e proporcionando a melhoria das condições de vida
e o resgate da cidadania.

A Lei Federal nº 10.836, de 2004, já prevê em seu art. 4º o apoio a iniciativas para
instituição de políticas públicas sociais visando promover a emancipação das famílias
beneficiadas  pelo  programa  nas  esferas  federal,  estadual,  do  Distrito  Federal  e
municipal,  tendo as competências, a composição e o funcionamento estabelecidos
em ato do Poder Executivo. Os recursos serão próprios do Estado e de convênios
firmados com o governo federal e a iniciativa privada.

Outro  fator  importante  seria  inserir  os  empresários  dentro  do  contexto  da
responsabilidade social  para,  ao mesmo tempo,  estimular  e apoiar  as  famílias  na
melhoria das condições de vida.

Por todo o exposto, reveste-se a matéria apresentada de grande importância social,
pois contribui para melhorar a vida de inúmeras famílias que atualmente sobrevivem
apenas com esse benefício. Contamos, portanto, com o apoio dos ilustres deputados
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 1.470/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 179/2011)

Dispõe sobre a participação de empregados nos conselhos de administração das
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empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e
demais empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os empregados das empresas públicas, sociedades de economia mista,

suas  subsidiárias  e  controladas  e  demais  empresas  em que o  Estado,  direta  ou
indiretamente,  detenha  a  maioria  do  capital  social  com  direito  a  voto  terão
representante nos respectivos conselhos de administração.

Art. 2º – Os estatutos das empresas públicas e sociedades de economia mista de
que trata esta lei preverão a participação nos seus conselhos de administração de, no
mínimo, dois representantes dos empregados indicados pelo sindicato majoritário da
categoria e nomeados pelo governador do Estado, assegurado o direito do Estado.

§  1º  –  O representante  dos  trabalhadores  será  escolhido  entre  os  empregados
ativos da empresa pública ou sociedade de economia mista pelo voto direto de seus
pares, em eleição organizada pela entidade sindical majoritária que os represente.

§  2º  –  O  representante  dos  empregados  está  sujeito  a  todos  os  critérios  e
exigências para o exercício do cargo de conselheiro de administração previstos em lei
e no estatuto da respectiva empresa.

§ 3º – Sem prejuízo da vedação aos administradores de intervirem em qualquer
operação  social  em  que  tiverem  interesse  conflitante  com  o  da  empresa,  o
conselheiro  de  administração  representante  dos  empregados  não  participará  das
discussões  e  deliberações  sobre  assuntos  que  envolvam  relações  sindicais,
remuneração,  benefícios  e  vantagens,  inclusive  matérias  de  previdência
complementar  e  assistenciais,  hipóteses  em  que  fica  configurado  o  conflito  de
interesse.

Art. 3º – Para os fins do disposto nesta lei, fica autorizada a alteração do número
máximo  de  membros  dos  conselhos  de  administração  das  empresas  públicas  e
sociedades de economia mista.

Art. 4º – O Poder Executivo editará as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto nesta lei.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  O  projeto  de  lei  ora  apresentado  tem  a  finalidade  de  garantir  a

participação de empregados nos conselhos das empresas públicas e sociedades de
economia  mista,  suas  subsidiárias  e  controladas  e  demais  empresas  em  que  o
Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto e dá
outras providências. Ressalte-se que o mesmo tema já foi tratado em âmbito federal,
tendo  sido  sancionada  pela  Presidência  da  Republica,  em  28/12/2010,  a  Lei  nº
12.353, que dispõe sobre a matéria.

Este projeto de lei visa garantir uma gestão mais democrática e transparente nas
instituições mencionadas, pois, se já existe a referida participação na área federal, é
mais que justo e oportuno que ela seja garantida na esfera estadual também.

Contamos, dessa forma, com o apoio dos ilustres representantes desta Casa para a
aprovação deste projeto de lei, como medida de justiça e como mais uma forma de
exercício pleno da democracia.

– 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 1.471/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 774/2011)

Dispõe sobre a implantação da cesta básica no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Poder Executivo implantará, no Estado, cesta básica composta pelos

seguintes itens: carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes, pão, pó de café,
açúcar, óleo, manteiga, frutas, gás de cozinha e tarifas residenciais de água e luz.

Art. 2º – O gás liquefeito de petróleo, necessário para o cozimento dos alimentos,
integrará a cesta básica a que se refere o art. 9º, § 2º, da Lei nº 8.178, de 1º de março
de 1991.

Art. 3º – O Estado garantirá meios para incluir o custo do gás de cozinha e das
tarifas de água e de luz na cesta básica do trabalhador.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
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Rogério Correia
Justificação: O Decreto-Lei nº 399, de 30/4/1938, regulamentou a Lei nº 185, de

14/1/1936, com o objetivo de estabelecer que o salário mínimo deveria ser capaz de
satisfazer as necessidades de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte
do trabalhador. Para efeito da aplicação desse regulamento, o País foi dividido em 22
regiões. A quantidade e o tipo de alimento foram estabelecidos de acordo com a
tradição alimentar das regiões naquela época.

Infere-se, então, que “cesta básica” é um conceito antigo, que avalia o poder de
compra do salário mínimo para suprir as necessidades alimentares básicas de uma
pessoa durante um mês.

À época, a maior parte dos alimentos era cozida com lenha. Hoje, a maior parte da
população cozinha os alimentos com gás liquefeito de petróleo – GLP. Dessa forma, o
GLP passou a ser um item básico para a alimentação, como também a água e a
energia elétrica, essenciais para a sobrevivência de todo ser humano atualmente. Por
isso, necessário e urgente se faz a inclusão desses itens na cesta básica do Estado.

A Constituição de 1988 definiu o salário mínimo como o salário capaz de atender às
necessidades  vitais  básicas  do  trabalhador  e  de  sua  família,  como  moradia,
alimentação,  educação,  saúde,  lazer,  vestuário,  higiene,  transporte  e  previdência
social. Entretanto, de nada adianta ter acesso a determinadas quantidades de arroz e
feijão, por exemplo, se não houver condições para a sua cocção. É muito importante,
então, que o GLP seja incluído na cesta básica.

Como  o  GLP  é  um  produto  essencial  para  as  famílias  de  baixa  renda,  é
fundamental que a alíquota da contribuição para o PIS-Pasep e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – Cofins – desse produto, quando destinado à
cocção, seja reduzida a zero.

A possibilidade e a necessidade de reduzir os preços dos alimentos de consumo
popular  é  que levou  à  proposição  desse  beneficio,  que afetará  favoravelmente  o
precário orçamento familiar de grande parte da população sofrida do Estado.

Espero por tudo isso contar com o apoio dos nobres deputados à aprovação deste
projeto.

– 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 1.472/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.910/2011)

Institui o Programa Universidade Para Todos no âmbito do Estado – ProUni-Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Chefe do Poder Executivo Estadual autorizado a conceder bolsas de

estudo em nível de 3º grau (grau universitário) a estudantes carentes em instituições
de ensino estaduais.

Art. 2º – Uma comissão deverá ser formada na Secretaria de Estado de Educação
para receber os requerimentos e selecionar os alunos para a concessão das referidas
bolsas.

§ 1º – Os alunos deverão apresentar uma declaração da universidade constando o
período em que está matriculado.

§ 2º – A concessão deverá ser total ou parcial, conforme carência financeira do
aluno.

Art. 3º – A universidade deverá fornecer semestralmente o histórico parcial do aluno
mediante solicitação do estudante.

Parágrafo  único  –  Caso  o  aluno  não  obtenha  a  frequência  e  a  média  mínima
exigidas para a aprovação, perderá a bolsa na disciplina em que for reprovado.

Art. 4º – Fica ainda autorizado o Poder Executivo a abrir crédito especial necessário
para o cumprimento dessa lei.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação: O Programa de Bolsas de Estudos – ProUni-Minas –, por meio do

governo do Estado, tem seu respaldo jurídico na Constituição Federal, em seu art.
212, Cap. III, que trata da educação, e afirma o seguinte:

“Art. 212 – A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito  Federal  e  os  Municípios  vinte  e  cinco  por  cento,  no  mínimo,  da  receita
resultante  de  impostos,  compreendida  a  proveniente  de  transferências,  na
manutenção e desenvolvimento do ensino.”
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A criação desse programa não só possibilitará ao governo do Estado um efetivo
compromisso social,  como também, em médio  e  longo prazo,  estará  contribuindo
para a ampliação do número de estudantes, garantindo-lhes mais oportunidades de
qualificação profissional no Estado, bem como maior acesso à educação.

Pelo  exposto,  julgo  essencial  manifestar  de  modo  inquestionável  meu
posicionamento com relação ao tema por meio desta proposição, para a qual conto
com o apoio inestimável de todos os nobres colegas.

– 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 1.473/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.338/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 60% (sessenta por cento) da frota de veículos
pertencentes  ao  Poder  Executivo  do  Estado ou que a  ele  preste  serviços utilizar
pneus reformados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os órgãos da administração pública estadual direta e indireta usarão nos

veículos a eles pertencentes ou que estejam a seu serviço pneus reformados, por
serem ecologicamente corretos.

§ 1º  – Entende-se por  ecologicamente correto o pneu reformado que cause ao
homem e ao meio ambiente menor impacto referente à dispersão de poluentes na
atmosfera.

§ 2º – A exigência contida no caput deste artigo se refere ao índice mínimo de 60%
(sessenta  por  cento)  da  frota  dos  veículos  próprios  ou  terceirizados,  estando
excluídos  do  cumprimento  desta  lei  os  veículos  que  não  dispõem  de  pneus
ecologicamente corretos no mercado.

Art. 2º – A substituição ou adaptação da frota de que trata o art. 1º desta lei será
detalhada em cronograma a ser elaborado pelo Poder Executivo, assegurados:

I – aos contratos em vigência firmados com concessionários, permissionários ou
prestadores de serviços cujos veículos não se enquadrem nos ditames desta lei, o
seu fiel cumprimento, ressalvando-se que, em caso de renovação, será obrigatória a
inclusão de cláusula que possibilite o cumprimento desta lei;
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II – a renovação do percentual mínimo até o prazo improrrogável de cinco anos.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Bonifácio Mourão
Justificação:  A preocupação  com  o  meio  ambiente  é  um  dos  temas  principais

tratados  nos  parlamentos  de  todo  o  mundo,  o  que  não  é  de  espantar,  pois  a
degradação dos recursos naturais já vem demonstrando seus maléficos resultados
por meio da ocorrência de diversas catástrofes nos últimos anos. A sociedade ainda
não encontrou formas de colocar um ponto final em várias ocorrências provocadas
pelo homem e que degradam o meio ambiente. Enquanto não se descobrem essas
fórmulas, necessária é a criação de mecanismos capazes de atenuar e diminuir a
ação humana na degradação ambiental.  Nesse contexto,  a  reutilização de pneus
torna-se uma das possibilidades concretas de redução de uma das maiores ameaças
produzidas pela sociedade: o descarte de pneus usados no meio ambiente.

Hoje, a rigor, a reutilização de pneus já é possível na indústria de construção civil,
com  sua  aplicação  na  massa  asfáltica  e  na  fabricação  de  muros  e  arrimos  de
contenção de encostas. Entidades conservacionistas têm transformado pneus usados
em matéria-prima para a fabricação de móveis para uso em áreas externas de livre
circulação, como jardins, praças e espaços de eventos públicos.

O objetivo deste projeto de lei é forçar a utilização de pneus usados, chamados de
ecologicamente corretos, nos veículos pertencentes ao Poder Executivo do Estado ou
a seu serviço.  Afinal  de  contas,  a reutilização de pneus usados na circulação de
veículos contribui  para diminuir  a  poluição provocada pelo descarte de pneus em
locais  impróprios  como aterros,  lotes  vagos  ou rios,  evitando  também a poluição
causada pela queima indiscriminada de pneus, ação que provoca a emissão de gases
tóxicos e nocivos ao homem e ao meio ambiente.

Outro  aspecto  importante  desse  projeto  é  a  preocupação  com  a  eficiência  da
aplicação dos recursos públicos,  por  prever  melhor  aproveitamento econômico na
logística  de  transportes  do  Estado.  Conforme  estudos  recentes,  o  uso  de  pneus
ecologicamente corretos pode gerar uma redução de até 40% do valor aplicado na
manutenção de frota com a utilização exclusiva de pneus novos.
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Na  análise  econômica  da  matéria  em  tela,  deve-se  observar  outra  importante
variável  que  essa  proposição  encerra:  a  do  aumento  de  vagas  no  mercado  de
trabalho. De fato, o enorme contingente de oficinas de recuperação de pneus usados
ganhará  aumento  na  demanda  por  seus  produtos.  Isso,  sem  sombra  de  dúvida,
possibilitará o incremento no número de vagas de trabalho no segmento automotivo
em todo o território mineiro.

Que  este  projeto  de  lei  possa  servir  de  provocação  ao  Poder  Legislativo  para
analisar esse assunto em sua dimensão maior:  a  utilização de pneus reformados
como  medida  economicamente  viável  para  contribuir  na  preservação  do  meio
ambiente.

–  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 1.474/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.260/2012)

Dispõe  sobre  a  instalação  de  salas  de  apoio  à  amamentação  em  órgãos  e
entidades públicos estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado

deverão instalar e manter salas de apoio à amamentação, ordenha e armazenagem
de  leite  materno,  durante  o  horário  de  expediente  das  servidoras  públicas,
empregadas públicas ou contratadas.

Art.  2º  –  As  salas  de  apoio  à  amamentação de que trata  esta  lei  deverão ser
instaladas  em  área  apropriada  da  repartição,  com  os  equipamentos  necessários,
dotados de assistência adequada,  seguindo o disposto na Nota Técnica Conjunta
SAS-MS-Anvisa, embasada na Resolução RDC-Anvisa nº 171, de 4 de setembro de
2006.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data
de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
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Justificação:  Uma recente  conquista das  servidoras públicas foi  a  ampliação da
licença-maternidade para 180 dias. Porém, a volta ao  trabalho depois  da licença-
maternidade é um momento de tensão para as famílias dessas mulheres. Além da
saudade da servidora por ter que ficar longe do filho, existem as questões sobre onde
e com quem deixar a criança e a preocupação em preservar o aleitamento materno
apesar da retomada da rotina de trabalho.

O aleitamento materno oferece benefícios nutricionais, imunológicos, emocionais,
econômicos,  sociais e para o crescimento e desenvolvimento corporal  da criança.
Apesar de a criança maior de seis meses já poder obter a maioria dos nutrientes de
que  precisa na  alimentação,  o leite  materno proporciona uma boa quantidade de
calorias, vitaminas e enzimas para a criança, além de facilitar o processo de transição
alimentar (o bebê deve mamar exclusivamente no seio até os seis meses de idade e
só após é que se devem acrescentar outros alimentos à dieta da criança). Além disso,
o Ministério da Saúde recomenda oficialmente que o aleitamento seja mantido até
dois anos de idade ou mais.

Outro aspecto a ser considerado é que as mulheres que amamentam e que se
afastam de seus filhos em virtude do trabalho precisam esvaziar as mamas durante a
sua jornada de trabalho, para alívio do desconforto das mamas cheias e para manter
a produção do leite.

Para que o leite seja retirado durante o expediente, é preciso que a mulher tenha à
sua disposição um local adequado para fazer a ordenha e para armazenar o leite, e é
por  isso  que  este  projeto  de  lei  exige  que  as  repartições  públicas  estaduais
mantenham em suas estruturas físicas salas de apoio à amamentação.

Nessas salas, após a licença maternidade, as mulheres que desejarem manter a
amamentação poderão ordenhar o próprio leite e armazená-lo durante o horário de
trabalho para, ao final do expediente, levar o leite coletado para o seu filho ou até
mesmo doar a um banco de leite.

Reforçando esta iniciativa,  os  arts.  4°,  5°,  7°  e 9°  do Estatuto da Criança e do
Adolescente preveem que:

“Art. 4º – É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder
Público assegurar,  com absoluta prioridade,  a efetivação dos direitos referentes à
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vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

(...)
Art.  5º  –  Nenhuma  criança  ou  adolescente  será  objeto  de  qualquer  forma  de

negligência, discriminação, exploração,  violência, crueldade e opressão,  punido na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

(...)
Art.  7º  –  A criança  e  o  adolescente  têm  direito  a  proteção  à  vida  e  à  saúde,

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

(...)
Art. 9º – O Poder Público, as instituições e os empregadores propiciarão condições

adequadas  ao  aleitamento  materno,  inclusive  aos  filhos  de  mães  submetidas  a
medida privativa de liberdade”.

Do ponto de vista da viabilidade, a implantação de salas de apoio à amamentação é
de baixo custo para o governo estadual, assim como a sua manutenção. Em muitos
órgãos, será necessário apenas o remanejamento de mobiliário e de divisórias nas
repartições.  Em  outros  órgãos  e  entidades,  serão  necessários  pequenos
investimentos em reforma de um espaço destinado à sala e na compra de mobiliário,
quais sejam poltrona e um freezer.

De acordo com a Nota Técnica Conjunta nº 1/2010, da Anvisa e do Ministério da
Saúde,  a sala  de  apoio  à  amamentação deve seguir  os  parâmetros  definidos  na
Resolução nº 171/2006 – Anvisa, que estabelece um dimensionamento de 1,5m² de
espaço por cadeira de coleta, a instalação de um ponto de água fria e lavatório para
higiene das mãos e dos seios e um  freezer com termômetro para monitoramento
diário  da  temperatura.  Além disso,  o ambiente destinado à sala de amamentação
deve ser favorável ao reflexo da descida do leite,  portanto precisa ser tranquilo e
confortável para permitir a adequada acomodação e privacidade da mulher.

A implementação  de  salas  de  apoio  à  amamentação  nas  repartições  públicas
estaduais representará mais um avanço entre as conquistas das servidoras públicas
e das famílias às quais elas pertencem, pois a sala de amamentação permitirá à mãe
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trabalhar,  com  a  tranquilidade  de  que  seu  bebê  continuará  sendo  amamentado.
Também a criança ganhará saúde e qualidade de vida, pois terá a garantia de receber
o alimento mais saudável e adequado para sua nutrição e seu desenvolvimento, que
é o leite materno. Finalmente, o governo estadual ganhará porque suas servidoras
trabalharão em plena capacidade, sabendo que sua condição humana, de mulher e
mãe, está sendo assegurada.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação de
nosso 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 1.475/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 835/2011)

Cria o Programa Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e Consumo de Biodiesel
– Soldiesel – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  criado  o  Programa  Mineiro  Solidário  de  Incentivo  à  Produção  e

Consumo de Biodiesel – Soldiesel.
Art.  2º  –  Compete  ao  Poder  Executivo,  na  administração  e  na  gerência  do

programa:
I – identificar e delimitar áreas propícias e adequadas ao plantio de oleaginosas

voltadas  à  produção  de  biodiesel,  zelando  pela  qualidade  do  produto,  em
conformidade  com  as  exigências  tecnológicas  e  ambientais  estabelecidas  pela
legislação;

II – identificar, no âmbito do programa, as áreas aptas a projetos de assentamento
rural e incentivar nelas a prática de produção de oleaginosas destinadas ao biodiesel
de maneira sustentável;

III  –  registrar  e  fiscalizar  as  unidades  de  plantio  e  produção,  respeitadas  as
atribuições legais da ANP e a Lei do Petróleo, fomentando a criação de estruturas
produtivas cooperativadas e solidárias;

IV – incentivar a comercialização e a exportação de óleos transesterificados, ou
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destinados  à  transesterificação,  incluindo  os  créditos  de  carbono,  favorecendo  o
desenvolvimento técnico e econômico dos produtores;

V  –  desenvolver  e  apoiar  pesquisas  e  experimentos  que  visem  à  melhoria  da
qualidade e da quantidade das fontes de óleo destinadas ao biodiesel, bem como dos
métodos de sua produção;

VI – apoiar pesquisas destinadas ao aproveitamento de subprodutos do processo
de  produção  de  biodiesel,  principalmente  a  glicerina  e  a  torta  resultante  do
esmagamento de grãos;

VII  –  estimular  e  apoiar  a  reciclagem  de  matérias  graxas  de  origens  animal  e
vegetal na produção de biodiesel;

VIII – desenvolver ações que propiciem a criação ou a ampliação do mercado de
consumidores  finais  de  biodiesel,  notadamente  nos  setores  públicos  estadual  e
municipal,  de mineração,  transporte de passageiros e cargas,  e junto aos demais
setores envolvidos com o agronegócio;

IX – criar mecanismos legais e fiscais para o uso de patrimônio fundiário público em
projetos de educação profissional de jovens, bem como de reeducação da população
prisional, vinculados à produção do biodiesel e dos seus subprodutos;

X – celebrar convênios com entidades de direito público ou privado, observado o
disposto  no  art.  62,  XXV,  da  Constituição  do  Estado,  visando  a  fortalecer  e  a
disseminar o uso do biodiesel e os subprodutos a ele associados.

Art.  3º  –  O somatório  das  áreas  destinadas  ao  plantio  de  oleaginosas  para  a
produção de biodiesel  será  classificado como Área de Proteção  Ambiental  II,  em
conformidade com a alínea “c”,  item III,  do Anexo IV da Lei  nº  13.803,  de 27 de
dezembro de 2000.

§  1º  –  O  Fator  de  Conservação  para  Categoria  de  Manejo  de  Unidade  de
Conservação a ser aplicado na área a que se refere este artigo será de 1,0.

§ 2º  – A apuração da área plantada e da destinação do que foi  produzido será
realizada pela Empresa de Assistência técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais – Emater-MG – ao final do ano agrícola.

Art. 4º – As ações governamentais relativas à implementação do Soldiesel contarão
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com a participação de representantes dos produtores, dos consumidores finais e de
pesquisadores das áreas de que trata o art. 2º desta lei.

Parágrafo  único  –  O  Estado  implantará  um  comitê  gestor  do  Soldiesel  com  a
participação  de  representantes  das  Secretarias  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social – Sedese –, de Desenvolvimento Econômico – Sede –, de
Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  –  Sectes  –,  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento  –  Seapa  –,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  –
Semad –, de Planejamento e Gestão – Seplag – e de outros órgãos governamentais
pertinentes,  além  de  representantes  dos  setores  produtivo  e  empresarial  e  de
consumidores.

Art.  5º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no
art. 161, I, da Constituição do Estado.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação:
O MARCO LEGAL
A Medida Provisória n° 214, de 13/9/2004, ao propor alterações na Lei nº 9.478, de

1997, define o biodiesel como um combustível para motores a combustão interna com
ignição por compressão, renovável e biodegradável, derivado de óleos vegetais ou de
gorduras animais, que pode substituir parcial ou totalmente o óleo diesel de origem
fóssil. Essa mesma medida provisória atribui à Agencia Nacional de Petróleo – ANP –
a responsabilidade de regular e autorizar as atividades relacionadas com a produção,
a estocagem, a distribuição e a revenda de biodiesel, fiscalizando-as diretamente ou
mediante convênios com outros órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal ou
de municípios. Além dessas modificações, a Medida Provisória nº 214/2004 alterou a
Lei nº 9.847, de 1999, considerando o abastecimento nacional de combustíveis como
de  utilidade  pública,  e  incorporou  as  seguintes  atividades:  produção,  importação,
exportação,  armazenagem, estocagem, distribuição,  revenda e comercialização de
biodiesel.
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As Leis  nºs 9.478,  de 1997, e 9.847, de 1999, bem como outras resoluções da
Agência  Nacional  de  Petróleo  –  ANP  –  que  se  vêm  sucedendo  desde  2003,
estabelecem um marco legal, ainda que incompleto e sujeito a futuras alterações, no
tocante às complexas questões envolvendo a produção, a distribuição e o consumo
do  biodiesel  e  de  seus  derivados,  como  no  caso  dos  créditos  de  carbono.  Os
dispositivos legais exarados em nível federal não impedem que os entes federados
possam estabelecer normas complementares que venham fortalecer ou subsidiar o
sucesso no uso dos biocombustíveis. Esse é o caso da Lei nº 13.803, de 27/12/2000,
que  estabelece  normas  para  distribuição  do  ICMS.  O  estímulo  à  produção  de
biodiesel nos municípios mineiros será recompensado por uma maior ponderação do
fator de conservação para categoria de manejo de unidade de conservação.

A VISÃO ESTRATÉGICA DO GOVERNO ESTADUAL
Nas orientações para o quadriênio 2003-2006, o governo mineiro formulou a visão

de futuro que nos anima: tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver. Porém,
esse  patamar  somente  será  alcançado  a  partir  de  uma  “grande  aliança  para  o
desenvolvimento de Minas, congregando esforços dos poderes públicos estadual e
municipal,  do setor privado e dos setores organizados da sociedade mineira”. Isso
implicará a colaboração de toda a sociedade e da própria administração pública, num
elevado  sentimento  de  autoestima  e  de  confiança,  configurando  o  caminho
estratégico a ser trilhado. Uma das opções assumidas pelo governo de Minas Gerais,
em sintonia com a concepção mais geral  da administração do Estado, a qual  vai
pautar  todas  as  propostas  aqui  indicadas,  é  a  de  “promover  o  desenvolvimento
econômico  e  social  em  bases  sustentáveis”,  vale  dizer,  gerando  e  distribuindo
benefícios sem comprometer a perenidade das fontes de riqueza.

Reconhecendo  que  as  políticas  públicas  haverão  de  considerar,  na  sua
implantação, a geração de emprego e renda, a inclusão social e a sustentabilidade
das atividades produtivas,  o governo mineiro acrescenta a exigência dos desafios
gestados do surgimento de uma nova sociedade, derivada dos avanços técnicos e
científicos,  ou  seja,  a  sociedade  do  conhecimento.  De  fato,  a  sociedade
contemporânea  está  alicerçada  em  três  pilares  tecnológicos:  o  energético,  o
microeletrônico e o biotecnológico, considerados “portadores de futuro”, nos quais se
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deve  investir  para  haver  diversificação  das  fontes  de  riqueza  social.  Os  avanços
sucessivos  e  incontroláveis  na  dinâmica  dessas  três  dimensões  delineiam  as
possibilidades,  que  os  diferentes  grupos  sociais  têm,  de  serem  considerados
incluídos  ou  copartícipes  de  determinada  onda  civilizatória.  As  consequências
imediatas da inserção diferencial no ciclo das revoluções tecnológicas e científicas,
definidoras daqueles pilares, estão no estabelecimento de vanguardas e retaguardas
produtivas que coexistem e se articulam em complexos padrões de relacionamento,
criando entre si relações de autonomia ou heteronomia, com implicações no grau de
acesso ao bem-estar social e à prosperidade coletiva.

O  extraordinário  grau  de  desigualdade  social  observado  entre  nós,  brasileiros,
permitindo  que  ilhas  de  riqueza  sobrevivam  envoltas  por  um  verdadeiro  mar  de
pobreza,  apresenta  ao  poder  público  o  desafio  de  romper  essa  estrutura
autoperpetuante.  A  resposta  clássica  do  assistencialismo  compensatório  já
demonstrou sua ineficácia em situações e países com o perfil do nosso País. Cabe
imaginar alternativas que não se reduzam a minorar os efeitos perversos do atual
estilo  de desenvolvimento,  construindo saídas que aproximem nossas vanguardas
produtivas das imensas retaguardas que hoje sobrevivem num padrão próximo ao da
África  sub-sahariana.  A expressão  quantitativa  desse  fenômeno  se  encontra  nos
índices  de  desenvolvimento  humano  –  IDH –  encontrados  em diferentes  regiões,
levando Minas Gerais a ocupar o 11º lugar no ranking brasileiro, posição incompatível
com o peso político, econômico e social do Estado no conjunto da Federação. Entre
os 853 municípios mineiros observa-se, também, um hiato entre aqueles com maior
grau de IDH e os com menor grau, numa reprodução regional do padrão encontrado
no País (Cf. IDH do Brasil e dos municípios mineiros).

Os compromissos mundialmente acertados para promover o desenvolvimento com
justiça  social  respondem,  também,  à  necessidade  histórica  de  erradicar  os
diferenciais que mantêm o povo brasileiro vivenciando, há séculos, o quadro negativo
baseado  em  questões  de  classe,  de  gênero  e  de  etnia.  Promover  ações  que
contribuam  para  a  erradicação  da  pobreza  e  da  desigualdade  beneficiará,
principalmente, milhões de trabalhadores de todos os tipos, além de mulheres e de
afro-descendentes  situados  nos  mais  baixos  patamares  da  escala  social.  O
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fortalecimento  efetivo  desses  herdeiros  da  secular  injustiça  que  marca  a  história
brasileira será alcançado não com medidas assistencialistas ou compensatórias, mas
com instrumentos integradores e solidários.

A criação de um nicho solidário autossustentável, no caso mineiro, aponta para o
setor da energia como um caminho a ser explorado, por paradoxal que possa parecer
tal  empreitada,  pela  associação  costumeira  do  fator  energético  com  a  ideia  de
grandes  empreendimentos.  Energia  remete,  quase  sempre,  a  imagens  de
megaestruturas de hidroeletricidade, de petróleo, de carvão mineral, de combustível
nuclear  etc.,  um  reino  de  gigantes  onde  não  se  imagina  haver  lugar  para  a
participação dos pequenos. Mas os avanços organizacionais observados em todo o
mundo sinalizam para o enorme potencial  de estruturas em rede, acarretando um
modelo  institucional  em  tudo  superior  ao  clássico  arranjo  taylorista.  Combinando
cooperação  com  inovação,  agrupamentos  de  pequenas  empresas  –  flexíveis  e
competentes – conseguem alcançar, na atualidade, resultados empresariais de alto
significado social, deixando para os arquivos da história a suposição de que um único
destino estaria reservado às organizações produtivas. De fato, hoje há expansão não
necessariamente “para cima”, mas, sim, “para os lados”, projetando um crescimento
horizontal  com  muito  maior  força  que  a  mera  dilatação  de  pesadas  estruturas
verticalizadas.  Mais  significativa,  ainda,  é  a  possibilidade  de  articular  setores
tecnologicamente  atrasados  com  outros  que  operam  na  ponta  do  conhecimento,
permitindo  uma  interação  dinâmica  que  resulte  numa  solidária  integração  de
coetâneos, porém não contemporâneos.

O  plano  de  governo  para  o  período  2003-2006  já  apontava  a  necessidade  de
atuação mais efetiva de Minas Gerais no campo da energia renovável, postulando,
entre outras iniciativas, a constituição de uma comissão para “definir políticas e sua
implementação, visando aumentar a produção e o uso da biomassa e da energia
solar,  com  a  consequente  oportunidade  de  criação  de  novos  empregos  nas
localidades  e  nas  regiões”.  Em  observância  a  essas  diretrizes  programáticas,
pretende-se criar uma rede de produção de éster graxo, ou biodiesel, alavancando a
economia mineira de forma sustentável,  por meio da mobilização dos recursos da
ciência e da tecnologia já dominados, para o favorecimento das regiões mais pobres
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e dos grupos mais excluídos. Isso se dará quer através de ações que favoreçam a
implantação de agroindústrias energéticas, quer através de medidas que possibilitem
a reciclagem de resíduos industriais ou domésticos para produção de combustível.

O BIODIESEL E SEUS SUBPRODUTOS
Na  produção  do  biodiesel  não  são  gerados  resíduos  sólidos,  e  os  líquidos

resultantes são biodegradáveis, não causando lesões ambientais. São subprodutos
para o biodiesel obtido de óleos virgens: o farelo, ou torta, de valor excepcional para
ração  animal  e  como  adubo  (a  torta  de  mamona,  por  exemplo,  combate  os
nematoides do solo), e a glicerina vegetal, da qual derivam insumos para produção de
acrilatos,  fármacos, cosméticos,  polímeros,  tintas,  explosivos, aditivos, alimentos e
outros  intermediários  como  álcool  butílico,  ácidos  etc.  Agreguem-se  a  esses
subprodutos os certificados de redução de emissão de dióxido de carbono, com vistas
ao Fundo Protótipo de Carbono – PCF –,  por  meio da redução das emissões de
gases poluentes, além dos créditos de “sequestro de carbono”, através do Fundo Bio
de Carbono – CBF –, administrados pelo Banco Mundial.

O  biodiesel  reciclado  compreende  outra  linha  de  atuação  do  Soldiesel,
complementar  e  não  conflitante  com  aquela  fundada  no  agronegócio.  Pretende
aproximar os setores populares – principalmente os localizados nos grandes centros
urbanos de Minas Gerais, que já estejam envolvidos com projetos de reciclagem ou
de reaproveitamento de resíduos – da tecnologia de produção do éster graxo a partir
de óleos de fritura descartados. Se na produção de biodiesel a partir do óleo virgem
(mamona, pinhão manso, girassol etc.) o conceito fundante é o do agronegócio, no
qual os princípios organizadores são mobilização e cooperação, no caso da produção
do éster a partir de óleos de fritura usados, a lógica prevalecente é a da reciclagem, e
os princípios estruturadores passam a ser os de mobilização e de solidariedade.

OS IMPACTOS SOCIAIS NA PRODUÇÃO DO BIODIESEL
O desenvolvimento  social  de  Minas  Gerais,  pautado  pelo  incremento  de  nossa

poupança  interna,  ao  dinamizar  nossa  economia,  permite  que  os  padrões  de
prosperidade sejam alargados, com reflexos positivos no IDH estadual. A estratégia
adotada,  de  promover  o  desenvolvimento  local  por  meio  da  substituição  de
importação de um insumo essencial  para as  atividades  econômicas – o diesel  –,
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fortalecerá a vida produtiva ao estimular a criação de inúmeras atividades industriais,
como moendas, alambiques, caldeiras, torres de destilação etc., além da ampliação
do consumo popular,  gerando bem-estar coletivo em todo o Estado. Não se pode
esquecer, ainda, que esse programa possibilitará a absorção de trabalhadores menos
qualificados no campo e na cidade, reduzindo a pressão sobre o mercado de trabalho
do contingente excessivo de trabalhadores de baixa qualificação e viabilizando uma
maior expansão dos salários desses trabalhadores no mercado. Tal política gerará
mecanismos  virtuosos  de  distribuição  de  renda,  propiciando  verdadeiro
desenvolvimento em Minas Gerais, sem perda da competitividade e da produtividade
da economia, além de se constituir numa nova matriz de articulação dos setores mais
dinâmicos  com  aqueles  excluídos  historicamente  dos  benefícios  do  crescimento
econômico.

Deve  ser  considerada  ainda  a  situação  de  áreas  receptoras  de  grandes
investimentos  na  construção  pesada  (empreendimentos  mineradores,  hidrelétricas
etc.), que atraem significativo número de pessoas em busca de alguma oportunidade
para neles trabalharem, e que se veem diante do desafio de posterior integração,
após  findadas  as  obras.  O  programa  de  biodiesel  mineiro  poderá  ser  a  saída
estratégica para o realocamento desses trabalhadores, sazonais ou não, mostrando
um  caminho  para  o  day  after,  ou  seja,  propondo  uma  rota  para  integrar
produtivamente a força de trabalho e outras energias sociais que ficarem disponíveis
após o término de investimentos em grandes empreendimentos ligados à construção
pesada.

OS IMPACTOS REGIONAIS NOS VALES DO MUCURI E DO JEQUITINHONHA E
NO NORTE DE MINAS

Há poucas estratégias  possíveis  de  gerar  processos de crescimento  econômico
sustentável e virtuoso em regiões áridas ou semiáridas, como é o caso das regiões
dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha e do Norte de Minas. A menos que se descubra
a  maneira  de  explorar  algum  valioso  recurso  lá  existente,  as  condições  de
sobrevivência  humana  em  tais  regiões  se  tornam  ingratas  e  cruéis.  A  simples
escassez ou a intermitência severa de chuvas tornam inúteis até mesmo terrenos
férteis  que,  a  longo  prazo,  caminham  para  a  desertificação.  A consequência  é  a
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demanda por  ações  minoradoras  do  sofrimento  e  da  miséria.  Pela  premência  de
resultados, conjugada com a complexidade do problema, a imposição e a regra têm
sido o estabelecimento de intervenções assistencialistas, que contornam provisória e
eventualmente os dramas imediatos, sem se constituírem em verdadeira solução para
os interessados.

Nesta proposta, o biodiesel é instrumentalizado para ser resposta adequada, eficaz,
eficiente e efetiva para o desenvolvimento de regiões como as dos Vales do Mucuri e
Jequitinhonha  e  do  Norte  de  Minas.  Nela,  o  biodiesel  é  contemplado  como
instrumento para se tornar base econômica das microrregiões e dos municípios onde
o programa vier a ser implementado. O elemento propiciador e inspirador, no caso, é
a possibilidade de sucesso da cultura de oleaginosas, como a mamona e o pinhão
manso, como insumos favoráveis para a produção de combustível vegetal e outros
subprodutos,  além  da  viabilidade  de  tais  culturas  nessas  áreas  historicamente
desfavorecidas. A própria estrutura fundiária da região semiárida mineira, onde 90%
das  propriedades  possuem  menos  de 100ha,  já  sinaliza  para  o  potencial  dessas
culturas, em tudo vocacionadas para a pequena propriedade e a agricultura familiar.

Regiões destinadas a assentamentos rurais e a projetos de reforma agrária podem
ser dinamizadas com a construção de pequenas usinas de produção de biodiesel,
levando os assentados atuais e futuros a terem uma fonte segura de renda, sem
prejuízo de outras atividades agrícolas destinadas à produção de alimentos.

OS IMPACTOS AMBIENTAIS
Por ser produzido a partir de fontes renováveis e ser biodegradável, o biodiesel é

essencialmente  um  combustível  de  caráter  ecológico,  o  que  foi  comprovado  em
testes  técnico-ambientais  em  vários  países,  como  Alemanha,  Áustria,  Austrália,
Estados Unidos, Argentina, Nicarágua, Índia, Mali e outros e por grupos de pesquisa
instalados no Brasil em diferentes estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
e  Rio  Grande  do  Sul.  Lugar  de  destaque  com  relação  a  esse  conhecimento  já
acumulado fica reservado ao Cetec, vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia,
que não só já mapeou, no início dos anos 80 do século passado, as possibilidades de
aproveitamento  de  inúmeras  oleaginosas  em  Minas  Gerais  para  produção  de
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biodiesel,  como  estudou  detalhadamente  sua  cinética,  num  memorável  trabalho
reconhecido em toda a comunidade científica pelo seu pioneirismo.

A natureza do biodiesel – ecológico, sustentável e democratizador do bem-estar –
faz dele uma commodity pública em que os benefícios coletivos são preponderantes,
em  contraposição  às  commodities privadas,  típicas  de  bens  de  consumo
individualizados. Nas grandes cidades e nas regiões metropolitanas existentes em
Minas Gerais, onde o consumo do petrodiesel é parte importante do custo de moradia
e do trabalho, o uso do biodiesel poderá ser estimulado nos grandes transportadores
de passageiros e de cargas, acarretando melhorias em termos de qualidade de vida
coletiva, com a redução da poluição ambiental e seus desdobramentos na saúde da
população,  além da socialização dos  benefícios  econômicos,  atingindo não só os
trabalhadores como o setor empresarial em geral. Transportes coletivos mais baratos
e  mais  limpos  geram  resultados  positivos  para  o  poder  público,  para  os
empregadores e para os trabalhadores em seu conjunto. O programa de biodiesel,
portanto, configuraria uma verdadeira política de transmissão de produtividade aos
rendimentos das famílias trabalhadoras ao contribuir para a redução dos preços dos
bens de consumo popular.

A ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS PRODUTIVAS
O novo quadro desejado para Minas Gerais é aquele em que pequenos produtores,

organizados em sistema coletivo de produção – quer como associação, quer como
cooperativa, quer como “empresa de participação comunitária” –, participem, direta ou
indiretamente, de todas as fases do processo produtivo que se pretende implementar.
Assim, conjuntos de famílias ou de produtores independentes podem, por exemplo,
trabalhar fornecendo não só os insumos para uma planta industrial de biodiesel, mas
também ser coproprietários do negócio, auferindo parte dos benefícios resultantes do
empreendimento como um todo. A democratização da propriedade e da prosperidade
acarretará um ambiente social mais justo, diminuindo simultaneamente a pobreza e a
desigualdade. Preferencialmente, essas pequenas unidades produtoras de biodiesel,
operando articuladamente  com diferentes  setores  empresariais  e  governamentais,
darão  substância  a  um  tipo  de  parceria  pública  e  privada,  de  natureza
descentralizada, com foco no desenvolvimento social e não somente nos aspectos
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meramente  econômicos,  que consistem em buscar  o  máximo de acumulação em
favor de poucos. Os resultados do agronegócio brasileiro, aliás, mostram o quanto é
possível  haver  grandes  ganhos  financeiros  sem  sua  correlata  democratização.  O
quadro  que  perseguimos  é  coerente  com  recomendações  recentes  do  Banco
Mundial, indicando que o crescimento econômico não acaba, necessariamente, com
a pobreza e a desigualdade.

A cadeia lógica dos empreendimentos que se pretende fomentar pode ser assim
representada:

* – O quadro que contém a representação da cadeia lógica dos empreendimentos
que se pretende fomentar foi publicado no Diário do Legislativo, de 15.5.2015.

Essas vinculações  configuram um poderoso elemento  estruturador  do  programa
pretendido, na medida em que deverá contemplar ações que garantam a viabilidade e
a sustentabilidade econômica das atividades produtivas que promoverá. Assim, não
cuidará  apenas da promoção da produção agrícola  dos  insumos  –  óleo  e  álcool,
principalmente – e seu processamento primário.  Englobará também a garantia  de
colocação do produto, os processos de logística e comercialização,  bem como as
atividades de pesquisa e assistência técnica nos aspectos tecnológicos, produtivos e
mercadológicos. Mais do que uma intervenção dinamizadora, o que se espera como
resultado deste programa é uma intervenção estruturadora de ordem econômica e
social, gerando efeitos inovadores e estratégicos para toda a sociedade mineira.

Outro componente na produção do éster graxo – o álcool anidro – que entra na
composição do biodiesel na proporção de aproximadamente 12%, sinaliza também
para o fortalecimento e a ampliação da indústria alcooleira. No caso brasileiro,  as
nossas condições indicam a necessária opção pelo etanol, em detrimento do metanol,
pela comprovada capacidade do País de produzir álcool a partir de cana de açúcar
em grande escala, de maneira descentralizada, característica, aliás, de programas de
produção  de  energia  a  partir  da  biomassa.  A associação  de  pequenas  unidades
produtoras de biodiesel com suas correspondentes unidades de produção de etanol
possibilitaria democratizar o agronegócio em escala nunca alcançada no Brasil.

O  desenvolvimento  social  em Minas  Gerais  será  mais  expressivo  se  o  enorme
potencial produtivo do biodiesel for associado ao pequeno produtor, organizado em
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estruturas solidárias, de maneira a generalizar mais os benefícios da parceria com o
poder público. Apesar de não haver obstáculos tecnológicos nem gerenciais para a
formação de grandes ou médios centros de produção de biodiesel, pretende-se que
em Minas Gerais a prioridade seja, inicialmente, a de trabalhar com microunidades,
com potencial produtivo de até um milhão de litros anuais, e pequenas unidades, com
potencial de produção entre um e cinco milhões de litros anuais. Essa opção estaria
em consonância não só com a múltipla e complexa realidade mineira como, também,
com o propósito maior do governo mineiro: fazer Minas crescer, com justiça social e
investimento no homem.

Unidades de menor porte têm condições de atender a demandas localizadas – em
empreendimentos, instituições ou serviços –, exigindo uma logística de distribuição
simplificada,  desonerando  assim  os  custos  de  produção.  Não  são  poucos  os
pequenos  municípios  mineiros  entre  os  853  existentes,  que  despendem  grandes
somas, para os padrões locais, na aquisição de óleo diesel para o funcionamento de
seus  ônibus,  caminhões,  tratores  e  outras  máquinas  pesadas.  Prefeituras  de
municípios  empobrecidos  e  com obrigações  intransferíveis,  como o  transporte  de
alunos de zona rural para escolas nucleadas, chegam a consumir mais de 20 mil litros
por mês de óleo diesel em suas diferentes atividades. Consórcios entre grupos de
três a quatro prefeituras possibilitariam a elas a construção de unidades de produção
de biodiesel para atendimento de suas demandas, envolvendo pequenos produtores
distribuídos por suas comunidades. Com efeito, uma prefeitura dessas continuaria a
comprar seus 20 mil litros de óleo mensalmente, como sempre fez e fazia; a diferença
é que o dinheiro permanecerá agora dentro do município, ativando a vida econômica
local, diferentemente de quando os recursos estavam sendo enviados para fora da
cidade.

Na mesma linha de raciocínio, pode-se imaginar a organização de unidades para o
atendimento de demandas da indústria de construção pesada – em grandes obras,
como barragens –, de mineradoras, de transportadoras – de carga ou de passageiros
–  e  do  agronegócio,  em  parceria,  por  exemplo,  com  assentamentos  de  reforma
agrária. Esse consumo institucional permitiria que o biodiesel utilizado fosse o B-100,
ou  seja,  100%  puro.  Essa  alternativa  dispensaria  o  processo  de  mistura  com  o
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petrodiesel para se terem o B2, o B5, o B10 ou o B20 ou outra mistura qualquer,
eliminando  os  ônus  correspondentes.  Poderia  ser  entendido  quase  como  uma
produção  para  autoconsumo,  dispensando  a  intervenção  das  grandes  estruturas
usuais de intermediação e distribuição. Evidentemente, alguns setores empresariais
poderão  manter  o  propósito  de  produzir  o  biodiesel  para  posterior  mistura  em
blendeds regularmente aceitos no mercado interno, ou para exportação, como mais
uma  unidade  de  seu  conjunto  de  negócios.  Entretanto,  as  exigências  de
responsabilidade  social  feitas  às  empresas  colocam-nas  como  parceiras
vocacionadas  do  desenvolvimento  solidário  e  sustentável,  abrindo  espaço  para  a
construção de estruturas de colaboração em que as boas empresas exercem mais o
papel de liderança que o de controle sobre o desenvolvimento local.

Veja-se  o  caso  das  atividades  mineradoras,  que,  em  geral,  recebem  grandes
questionamentos das comunidades nas áreas onde se desenvolvem. As empresas de
mineração,  principalmente  as  que  operam  a  céu  aberto,  costumam  ser
responsabilizadas pela degradação ambiental, pela poluição das terras, das águas e
do ar,  sem falar  no esgotamento de riquezas naturais não renováveis,  e mais um
amplo elenco de queixas e demandas. Entre estas, ressalte-se a questão da geração
de trabalho e outras formas de emprego, que se acirram a cada agravamento da crise
social do País. O apoio e a parceria na construção de unidades de biodiesel atenderia
às necessidades de combustível dessas empresas e dinamizaria a economia local
onde estivessem estabelecidas, ou em sua área de influência, gerando benefícios
para  todos,  tangíveis  para  uns  e  intangíveis  para  outros,  sendo exemplos  destes
últimos melhoria de imagem pública e obtenção de certificados ISO 14.001. Minério
de  ferro,  por  exemplo,  poderia  ser  considerado  como  “minério  verde”,  quando
destinado a exportação, agregando valor por meio do uso de insumo ecologicamente
correto.  Áreas degradadas poderiam ser  reflorestadas com fontes de oleaginosas,
como  o  pinhão  manso,  que  é  uma  cultura  permanente,  num  esforço  conjunto
envolvendo empresas, o poder público local e o estadual, entidades internacionais,
sindicatos e associações populares e comunitárias.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.476/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 799/2011)

Institui o Programa Paz na Escola e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar e de

participação comunitária, para prevenção e controle da violência nas escolas da rede
pública de ensino do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º – Para implementar o programa, em cada unidade escolar será criada uma
equipe de trabalho,  constituída por professores, funcionários, alunos, especialistas
em  segurança  pública  e  educação,  pais  e  representantes  ligados  à  comunidade
escolar.

Parágrafo único – Dependendo das peculiaridades de cada escola, poderão ser
chamados a integrar a equipe de trabalho:

I – autoridades;
II – órgãos de segurança;
III – entidades públicas ou privadas;
IV – entidades de classe;
V – conselhos comunitários;
VI – cidadãos que possam colaborar para a consecução dos objetivos propostos.
Art. 3º – São objetivos do programa:
I  – criar  equipes de trabalho  vinculadas aos conselhos escolares para atuar  na

prevenção e no controle da violência nas escolas, analisar suas causas e apontar
possíveis soluções;

II – desenvolver ações e campanhas educativas de conscientização e valorização
da vida, dirigidas às crianças, aos adolescentes e à comunidade envolvida;

III  – implantar ações voltadas para o controle da violência na escola, visando a
garantir o reconhecimento dos direitos humanos, o exercício pleno da cidadania e a
promoção da harmonia e da paz na comunidade escolar;
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IV – desenvolver ações culturais, sociais e desportivas que fortaleçam os vínculos
entre a comunidade e a escola;

V – garantir a qualificação e o treinamento de todos os integrantes da equipe de
trabalho, a fim de prepará-los para prevenir e enfrentar a violência na escola.

Art. 4º – Para coordenar as ações do programa, será criado um núcleo central e
núcleos regionais.

Art.  5º  – O núcleo central  estará ligado à Secretaria  de Estado de Educação e
traçará as diretrizes, realizará estudos, dará suporte ao desenvolvimento do programa
e terá composição intersecretarial e multiprofissional, com a participação de:

I – técnicos das Secretarias de Estado:
a) de Educação;
b) de Saúde;
c) de Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
d) de Justiça e de Direitos Humanos;
e) de Segurança Pública;
II – técnicos de entidades não governamentais ou privadas, como:
a) universidades;
b) Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Minas Gerais;
c) entidades religiosas;
d) Fundação de Rádio e Televisão Educativa;
e) demais entidades que possam contribuir nas áreas da psicologia, das ciências

sociais e jurídicas, abrangidas pelo programa.
Art. 6º – Os núcleos regionais, ligados às delegacias de educação, estabelecerão

conexão entre o núcleo central e as equipes de trabalho, darão respaldo às ações,
terão  composição  intersecretarial,  multiprofissional  e  de  participação  comunitária,
contando com:

I – técnicos das secretarias de Estado e municipais:
a) de Educação;
b) de Saúde;
c) de Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
d) de Justiça e de Direitos Humanos;
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e) de Segurança Pública;
II – representantes dos seguintes órgãos e entidades:
a) grêmios estudantis;
b) conselhos escolares;
c) conselhos municipais de educação;
d) conselhos municipais de saúde;
e) conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente;
f) conselhos tutelares;
g) promotorias da infância e da juventude;
h) juizados da infância e da juventude;
i) representantes das subseções da Ordem dos Advogados do Brasil;
j) pastorais e entidades religiosas;
k) universidades;
l) sindicatos e entidades de classe;
m) Fundação de Rádio e Televisão Educativa;
n)  representantes  da  sociedade  civil  e  de  entidades  públicas  ou  privadas  que

possam  contribuir  nos  aspectos  psicológicos,  sociais  e  jurídicos  contidos  no
programa.

Art.  7º  – Mediante  convênio,  o Estado poderá  estender  o programa às escolas
municipais e particulares, bem como orientar a formação de núcleos municipais de
controle e prevenção da violência.

Art. 8º – A implantação do programa se dará, preferencialmente, nas escolas que
estejam sofrendo os maiores índices de violência.

Art.  9º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias da Secretaria de Estado de Educação.

Art.  10  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação: O projeto Paz na Escola visa criar mecanismos para enfrentar o grave
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problema da insegurança e da violência, que cresce de forma assustadora, afetando
a  sociedade,  atingindo  as  crianças  e  os  adolescentes  no  próprio  ambiente  de
formação e aprendizado: a escola.

Os dados divulgados pela imprensa são alarmantes: tráfico e uso de drogas nas
imediações  e,  até  mesmo,  dentro  das  escolas,  agressões,  vandalismo,  furtos,
depredações, ameaças contra a vida, sequestro, estupro, etc.

O  vandalismo é  outra  face  da  violência  nas  escolas.  Pichar  muros  e  paredes,
quebrar  móveis  e  portas,  destruir  banheiros  e  roubar  lâmpadas  e  equipamentos
tornaram-se diversão para alguns estudantes.

Recente  pesquisa  da  Universidade  de  Brasília  e  da  Confederação  dos
Trabalhadores  em  Educação,  feita  em  1.440  escolas  estaduais  de  todo  o  País,
revelou que mais de 55% desses estabelecimentos sofrem ações de vandalismo.

Em  muitas  escolas,  foram  erguidos  muros,  colocadas  grades  e  fechados  os
portões,  porém,  nem  assim,  a  tranquilidade  dos  pais,  professores  e  alunos  foi
restabelecida.

O  programa  prevê  a  criação  de  equipes  de  trabalho  multidisciplinares,  sob  a
coordenação-geral  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  e  das  delegacias  de
Educação,  objetivando integrar  os  segmentos da  comunidade escolar  com outros
setores que se disponham a contribuir para o controle e a prevenção da violência, a
qual gera preocupação e traz intranquilidade para as famílias.

O projeto abre a possibilidade da articulação entre o poder público e as entidades
sociais e comunitárias, firmando convênios e parcerias para enfrentar a questão não
só dentro das escolas, mas também visando orientar a comunidade e acompanhar as
famílias dos eventuais infratores.

A defesa da paz na educação se torna fundamental, uma vez que ela se estende
para a convivência na sociedade; é na escola que os jovens se formarão para a vida,
projetando o futuro de nossa pátria.

Com o objetivo de contribuir para a garantia dos direitos humanos e o respeito à
cidadania plena, apresentamos este projeto de lei.

O programa resultará em economia para os cofres públicos, devido à proteção do
patrimônio e à redução da ocupação dos órgãos governamentais com tais fatos, hoje
tão rotineiros.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.477/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 793/2011)

Dispõe sobre a criação do Programa Saúde na Escola no âmbito da rede estadual
de ensino do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação de Minas

Gerais, o Programa Saúde na Escola, destinado a proteger a saúde, diagnosticar e
analisar  os  principais  problemas  manifestados  pelos  alunos  matriculados  em  sua
rede.

Art. 2º – São objetivos do programa instituído por esta lei:
I – garantir educação sanitária básica ao educando e possibilitar que ele receba

informações  básicas  a  respeito  de  métodos  preventivos  nas  áreas  médica,
odontológica, ambiental, de saneamento, de doenças transmissíveis e outras;

II – elaborar programas, projetos e atividades que contribuam para a solução dos
problemas diagnosticados, adequados à realidade de cada escola e da comunidade
na qual está inserida;

III  –  executar  projetos  programados,  buscando  a  participação  da  comunidade
escolar;

IV – avaliar e reorientar as ações planejadas.
Art.  3º  –  O  Programa  Saúde  na  Escola  compreende  os  seguintes  conteúdos

disciplinares:
I  –  higiene e  saúde:  noções de higiene corporal,  dos alimentos,  dos ambientes

escolar, domiciliar, profissional e outros;
II – saúde bucal: garantia ao educando de odontologia sanitária;
III  –  nutrição  e  segurança  alimentar:  acompanhamento  pondero-estrutural  dos

alunos, detecção de casos de desnutrição, educação alimentar e outros;
IV – saúde mental: detecção e encaminhamento, quando necessário, dos casos de

distúrbios afetivo-comportamentais;
V – fonoaudiologia: detecção de problemas relativos à fala, dislalia, troca de letras e
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outros, que possam interferir no processo de aprendizagem, assegurando avaliações
nos casos suspeitos;

VI – sexualidade e DSTs: implantação e dinamização do Programa Afetivo-Sexual,
em desenvolvimento em algumas superintendências regionais de ensino e diretorias
regionais de saúde;

VII – oftalmologia: desenvolvimento do diagnóstico precoce de deficiências visuais,
com encaminhamento para atendimento pelo Programa de Oftalmologia Social  da
Secretaria de Estado da Saúde.

VIII – meio ambiente e saneamento: noções sobre saneamento básico, qualidade
da água, cuidados com o lixo, prevenção ambiental e outros;

IX  –  vigilância  epidemiológica:  acompanhamento  de  incidência  de  doenças
infectocontagiosas,  de  notificação  compulsória,  estabelecendo  mecanismos
integrados dos órgãos da educação e saúde, para prevenção, tratamento e ações
sanitárias  necessárias  ao  controle  de  endemias  e  epidemias  e  à  melhoria  da
qualidade de vida;

X  –  alcoolismo  e  drogas:  realização  de  campanhas  preventivas,  com
esclarecimentos  sobre  o  efeito  nocivo  à  saúde  do  uso  de  drogas  e  álcool  e  do
tabagismo;

XI  –  relações  de  consumo:  informações  sobre  medicamentos,  produtos
industrializados, manipulados e alternativos, alimentos naturais e artificiais e outros;

XII – gestão do sistema de saúde: informações sobre organização, comunicação,
consumo, relação paciente-médico e outras.

Art.  4º – Fica criada a função de agente de saúde para a execução do referido
programa,  a  qual  deverá  ser  exercida  por  servidor  do  quadro  de  pessoal  do
magistério, lotado na escola.

§ 1º  – O servidor no exercício da função de agente de saúde ficará sujeito  ao
regime de trabalho disposto no Título VI da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977.

§  2º  –  A Secretaria  de  Estado  de  Educação,  em parceria  com a  Secretaria  de
Estado de Saúde, definirá os meios necessários ao acompanhamento do programa e
à capacitação permanente dos agentes de saúde.

Art. 5º – A Secretaria de Estado da Educação estabelecerá parcerias com outros
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órgãos governamentais, com organizações da sociedade civil e instituições de ensino
superior com vistas a subsidiar a execução das ações previstas no programa.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação:  Consideramos,  ao  propor  este  projeto  de  lei,  que a  educação e  a

saúde são determinadas na sociedade pelas condições de vida e de trabalho e pela
forma como é organizada a produção da vida material.

Saúde e educação estão intimamente relacionadas, assim como a falta de saúde
está  ligada  às  carências  crônicas  da  educação,  que  condenam  principalmente  a
população mais pobre aos males da desnutrição, da falta de saneamento básico e
das doenças já controladas.

Priorizar a educação, como necessária à saúde, significa uma nova maneira de ver
a saúde, privilegiando a prevenção e a formação consciente e crítica de cidadãos
capazes do cuidado essencial com o próprio corpo, com o ambiente que os circunda
e com o necessário respeito ao outro.

Cuidar da saúde implica, como dito na bela formulação do teólogo Leonardo Boff,
“cuidar  da  vida  que  o  anima,  cuidar  do  conjunto  das  relações  com  a  realidade
circundante, relações essas que passam pela higiene, pela alimentação, pelo ar que
respiramos, pela maneira como organizamos nossa casa e nos situamos dentro de
um determinado espaço ecológico”.

–  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 1.478/2015
Institui o Programa Estadual de Fomento à Dança para o Estado de Minas Gerais e

dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Programa Estadual de Fomento à Dança para o Estado de

Minas Gerais, vinculado à Secretaria de Estado de Cultura, que tem por objetivos:
I – apoiar a manutenção e o desenvolvimento de projetos de trabalho continuado

em dança para artistas independentes e grupos profissionais;
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II – fortalecer e difundir a produção artística de dança independente;
III – garantir melhor acesso da população à dança;
IV – fortalecer ações que tenham o compromisso de promover a diversidade dos

bens culturais.
Art. 2º – Sem prejuízo do disposto no art. 1º, o Programa Estadual de Fomento à

Dança  para  o  Estado  de  Minas  Gerais  poderá  se  vincular  a  fundos  estaduais,
convênios,  contratos  e  acordos  no  âmbito  cultural  celebrados  entre  instituições
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, e a Secretaria de Estado de Cultura,
e deles receber recursos.

Art. 3º – Para a realização do programa de que trata esta lei, serão selecionados,
no  máximo,  sessenta  projetos  por  ano,  de  pessoas  físicas  e  jurídicas,  aqui
denominadas proponentes, com sede no Estado, respeitado o valor total de recursos
estabelecido no orçamento.

§ 1º – Os interessados em aderir  ao programa de que trata esta lei  deverão se
inscrever na Secretaria de Estado de Cultura ou em local por ela indicado, nos meses
de janeiro e junho de cada exercício.

§ 2º – Será vedada a inscrição e a participação no programa de que trata lei  a
órgão ou projeto da administração pública direta ou indireta, municipal, estadual ou
federal.

§  3º  –  Cada  proponente  poderá  inscrever  somente  um  projeto  por  período  de
inscrição, com exceção do disposto no § 4º deste artigo.

§  4º  –  Cooperativas  e  associações  com  sede  no  Estado  que  congreguem  e
representem  juridicamente  núcleos  artísticos  sem  personalidade  jurídica  própria
poderão inscrever um projeto em nome de cada um desses núcleos.

Art.  4º  –  Para  efeitos  desta  lei,  entende-se  como núcleo  artístico  os  artistas  e
técnicos  que  se  responsabilizem  pela  fundamentação  e  execução  do  projeto,
constituindo uma base organizativa com caráter de continuidade.

Parágrafo  único  –  Poderão  participar  dos  projetos  núcleos  artísticos  com  sede
profissional no Estado nos últimos três anos.

Art. 5º – No ato da inscrição, o proponente deverá apresentar o projeto em oito vias,
contendo as seguintes informações:
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I – dados cadastrais:
a) data e local;
b) nome, prazo de duração e custo total do projeto;
c) nome da empresa jurídica, número do CNPJ, endereço e telefone;
d) nome do responsável pela pessoa jurídica, número de seu RG e CPF, endereço

e telefone;
e) nome, endereço e telefone de um contato ou representante do núcleo artístico;
II – objetivos a serem alcançados;
III – justificativa dos objetivos a serem alcançados;
IV – plano de trabalho explicitando seu desenvolvimento e duração, que deverá ser

inferior a um ano;
V – currículo completo do proponente;
VI  –  núcleo  artístico  responsável  pelo  trabalho  com  o  currículo  de  seus

componentes;
VII – ficha técnica do projeto relacionando as funções a serem exercidas e o nome

dos artistas e técnicos já confirmados até a data da inscrição;
VIII – as seguintes informações quando o projeto envolver produção de espetáculo:
a) argumento,  roteiro ou texto,  quando houver,  com autorização do autor  ou da

Sociedade Brasileira de Autores – SBAT;
b) proposta de encenação;
c) concepções de cenários, figurinos, iluminação e música quando prontas na data

da inscrição;
d)  compromisso de temporada a preços populares discriminando o período das

apresentações e o preço dos ingressos;
IX  –  informações  complementares  que  o  proponente  julgar  necessárias  para  a

avaliação do projeto.
Parágrafo único – Uma das vias da documentação entregue à Secretaria de Estado

de Cultura deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
I – cópia do CNPJ, certidões negativas municipal e estadual, contrato ou estatuto

social atualizados, CPF e RG do responsável;
II  –  declaração  do  proponente  de  que  conhece e  aceita  incondicionalmente  as
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regras do Programa Estadual de Fomento à Dança para o Estado de Minas Gerais, e
de  que  se  responsabiliza  por  todas  as  informações  contidas  no  projeto  e  pelo
cumprimento do respectivo plano de trabalho;

III – declaração de igual teor do núcleo artístico responsável pelo plano de trabalho;
IV – declaração firmada por todos os envolvidos na ficha técnica concordando em

participar do projeto e afirmando que conhecem e aceitam os termos do Programa
Estadual de Fomento à Dança para o Estado de Minas Gerais expressos nesta lei.

Art.  6º  –  O  julgamento  dos  projetos,  a  seleção  daqueles  que  irão  compor  o
Programa Estadual de Fomento à Dança para o Estado de Minas Gerais e os valores
que  cada  um  receberá  serão  decididos  por  uma  comissão  julgadora,  no  prazo
máximo de quarenta e cinco dias após sua primeira reunião, determinada pelo art. 9º.

Art. 7º – À comissão julgadora caberá a análise, a seleção e o acompanhamento
dos  projetos,  por  meio  da  leitura  dos  relatórios  apresentados  pelos  grupos
selecionados e participação nas reuniões promovidas pelos integrantes do programa.

Art.  8º  –  A comissão  julgadora  será  composta  de  sete  membros,  todos  com
experiência profissional em dança, conforme a seguir:

I – três membros nomeados pelo secretário de Cultura, que indicará, dentre eles, o
presidente da comissão julgadora;

II – quatro membros escolhidos conforme o art. 9º desta lei.
§ 1º – Para cada período de inscrição deverá ser formada uma comissão julgadora.
§ 2º – Os integrantes da comissão julgadora poderão ser reconduzidos à função.
§ 3º – Somente poderão participar da comissão julgadora pessoas com experiência

profissional em dança, com experiência em criação, produção, crítica, pesquisa ou
ensino, sendo vedada a indicação ou nomeação de pessoas com atuação restrita à
promoção, divulgação ou captação de recursos.

§  4º  –  Nenhum  membro  da  comissão  julgadora  poderá  participar  de  projeto
concorrente no respectivo período.

§ 5º – Em caso de vacância, o secretário municipal de Cultura completará o quadro
da comissão julgadora, nomeando pessoa de notório saber em dança.

§ 6º – O secretário de Cultura terá até três dias úteis, após o prazo fixado no § 6º do
art. 12 desta lei, para publicar no Diário Oficial do Estado a constituição da comissão
julgadora.
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Art. 9º – Os quatro membros de que trata do inciso II do art. 8º serão escolhidos por
meio de votação.

§  1º  –  As  entidades  de  caráter  representativo  em  dança,  de  artistas,  técnicos,
críticos,  produtores,  grupos  ou empresários,  sediadas  no  Estado há mais  de  três
anos, poderão apresentar à Secretaria de Cultura, até o dia 15 de janeiro ou 15 de
junho de cada exercício, lista indicativa com até quatro nomes para composição da
comissão julgadora.

§ 2º – Cada proponente votará em até quatro nomes das listas mencionadas no §
1º deste artigo.

§ 3º – Os quatro nomes mais votados nos termos do § 2º deste artigo formarão a
comissão julgadora juntamente com os outros três representantes do secretário de
Cultura.

§ 4º – Em caso de empate na votação prevista nos § § 2º e 3º deste artigo, caberá
ao secretário de Cultura a escolha dentre aqueles cujos nomes apresentarem empate
na votação.

§ 5º – O secretário de Cultura publicará no Diário Oficial do Estado, e divulgará por
outros meios, sua lista de indicações e as listas das entidades, de cada ano para
formação da comissão nos respectivos períodos.

§ 6º – Encerrado o prazo de inscrição dos projetos, cada proponente terá dois dias
úteis para entregar seu voto, por escrito, à Secretaria de Estado de Cultura.

§  7º  –  A  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  deixará  à  disposição  de  qualquer
interessado,  até o final  de cada ano,  cópia de todos os documentos referentes à
formação da comissão julgadora.

§ 8º – As indicações mencionadas no § 1º deste artigo dependem de concordância
dos  indicados  em  participar  da  comissão  julgadora,  o  que  será  feito  através  de
declaração expressa de cada um conforme modelo a ser fixado pelo secretário de
Cultura em publicação no Diário Oficial até trinta dias após a promulgação desta lei.

Art. 10 – A comissão julgadora fará sua primeira reunião em até cinco dias úteis
após a publicação de sua nomeação.

§ 1º – O secretário de Cultura definirá o local, a data e o horário da reunião de que
trata o caput deste artigo.



1009
____________________________________________________________________________

§ 2º – Na reunião a que se refere o caput deste artigo, cada membro receberá da
Secretaria de Estado de Cultura uma via dos projetos inscritos e uma cópia desta lei,
após a análise técnica dos pareceristas sobre a documentação exigida.

Art. 11 – A Secretaria de Estado de Cultura providenciará espaço e apoio para os
trabalhos da comissão, inclusive à assessoria técnica mencionada no § 7º do art. 12.

Art. 12 – A comissão julgadora terá como critérios para a seleção dos projetos:
I – os objetivos estabelecidos no art. 1º desta lei;
II – os planos de ação continuada que não se restrinjam apenas a um evento ou

uma obra;
III – a clareza e a qualidade das propostas apresentadas;
IV – o interesse artístico;
V – a compatibilidade e a qualidade na relação entre prazos, recursos e pessoas

envolvidas no plano de trabalho;
VI – a contrapartida social ou o benefício à população, conforme plano de trabalho;
VII – o compromisso de temporada a preços populares, quando o projeto envolver

produção de espetáculos.
§ 1º – É vedada a participação de um mesmo artista em mais de dois núcleos

artísticos ao mesmo tempo, podendo o técnico ser incluído em fichas técnicas de
diferentes projetos.

§ 2º – A comissão poderá deixar de utilizar todo o orçamento do programa se os
projetos  apresentados não apresentarem méritos  ou não atenderem aos objetivos
desta lei.

§ 3º – A seleção de um mesmo proponente poderá ser renovada, uma vez o projeto
concluído, a cada nova inscrição, sempre que a comissão julgar o projeto meritório e
uma vez ouvida a Secretaria de Estado de Cultura quanto ao andamento do projeto
anterior.

§ 4º – A seu critério,  a comissão poderá solicitar  esclarecimentos a assessores
técnicos para análise dos projetos e seus respectivos orçamentos.

Art. 13 – A comissão julgadora tomará suas decisões por maioria simples de votos.
Parágrafo único – O presidente somente poderá ter direito ao voto de desempate.
Art. 14 – Para a seleção de projetos, a comissão julgadora decidirá sobre casos não

previstos nesta lei.
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Art.15 – Caberão recursos às decisões da comissão julgadora.
Art.  16  –  Até cinco dias  após  o julgamento,  a Secretaria  de  Estado de Cultura

deverá notificar os vencedores, que terão o prazo de cinco dias contados após o
recebimento da notificação, para se manifestar, por escrito, se aceitam ou desistem
da participação no programa.

§  1º  –  A concordância  do  proponente  obriga-o  a  adaptar  o  plano  de  trabalho
apresentado,  de  acordo  com  o  orçamento  aprovado  e  mediante  aprovação  da
comissão julgadora.

§ 2º – A ausência de manifestação por parte do interessado notificado será tomada
como desistência do programa.

§ 3º – Em caso de desistência, a comissão julgadora terá o prazo de cinco dias
para escolher novos vencedores, repetindo-se o estabelecido no  caput deste artigo,
sem  prejuízo  para  os  prazos  determinados  para  a  contratação  dos  demais
selecionados e ressalvado o disposto no § 4º deste artigo.

§ 4º – A seu critério, a comissão poderá deixar de selecionar novos projetos em
substituição aos desistentes, ainda que isso signifique a não utilização do total dos
recursos disponíveis para o programa.

Art. 17 – O secretário de Cultura divulgará, homologará e publicará no Diário Oficial
do Estado a seleção de projetos da comissão julgadora e as alterações previstas nos
§ § 3º e 4º do art. 16.

Art. 18 – Até vinte dias após cada publicação prevista no art. 20, a Secretaria de
Estado de Cultura providenciará a contratação de cada projeto selecionado.

§ 1º – Para a contratação, o proponente será obrigado a entregar à Secretaria de
Estado de Cultura certidões negativas de débitos junto ao Estado.

§ 2º – Cada projeto selecionado terá um processo independente de contratação, de
forma que o impedimento de um não poderá prejudicar o andamento da contratação
dos demais.

§  3º  –  O objeto  e  o  prazo  de  cada contrato  obedecerão  ao plano de trabalho
correspondente.

§ 4º – O pagamento das parcelas de um novo contrato só poderá ser feito após a
conclusão do projeto anterior.
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Art. 19 – O contratado terá que comprovar a realização das atividades através de
relatórios à Secretaria Municipal de Cultura ao final de cada um dos três períodos de
seu plano de trabalho.

Art. 20 – O não cumprimento do projeto tornará inadimplentes o proponente, seus
responsáveis legais e os membros do núcleo artístico.

§  1º  –  Os  proponentes,  seus  responsáveis  legais  e  os  membros  dos  núcleos
artísticos que forem declarados inadimplentes não poderão efetuar qualquer contrato
ou receber qualquer apoio dos órgãos estaduais por um período de cinco anos.

§ 2º – O proponente inadimplente será obrigado a devolver o total das importâncias
recebidas do programa, acrescidas da respectiva atualização monetária.

Art. 21 – O contratado deverá fazer constar em todo seu material de divulgação
referente ao projeto aprovado os seguintes dizeres: Programa Estadual de Fomento à
Dança para o Estado de Minas Gerais.

Art. 22 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Roberto Andrade
Justificação: Desde a Antiguidade, a dança está, ao lado do teatro e do circo, entre

as  três  principais  artes  cênicas  da  humanidade.  Os  antigos  sabiam  que  o
conhecimento do corpo e a exploração de suas potencialidades funcionam como um
primeiro estágio de integração a partir do qual um cidadão pode atuar de uma forma
mais consciente em diversas situações de sua vida.  A dança contemporânea,  por
exemplo, tem por vocação a investigação das novas formas de se perceber o corpo e
da relação desse corpo com tudo que o cerca. Por isso, ela é uma peça-chave na
construção de um projeto de cultura que respeite a diversidade de um país.

No entanto,  a  dança não tem recebido  a  devida  atenção dos  poderes públicos
estaduais,  embora Belo Horizonte tenha a fama de trazer grandes espetáculos de
dança.  O  que  se  vê,  na  prática,  são  os  poucos  incentivos  dados  ao  setor,
principalmente no interior do Estado, onde o apoio público praticamente não chega e,
quando  chega,  é  insuficiente.  As  atuais  leis  de  incentivo  não  contribuem  para  o
desenvolvimento dessa arte cênica, que muitas vezes é preterida pelo teatro, que é
capaz de angariar mais recursos por parte dos produtores culturais.
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Sendo assim, acreditamos que o Estado deve tomar para si a responsabilidade de
fomentar  a  dança através  de  políticas  públicas.  Este  projeto  de  lei  de  fomento  à
dança se insere nesse contexto e vem com o intuito de apoiar a manutenção e o
desenvolvimento  do  trabalho  continuado  em dança para  artistas  independentes  e
grupos profissionais. Ao garantir a diversidade dessa produção, fortalecendo ações
que visem à difusão da produção artística e à formação do público, asseguraremos
um  melhor  acesso  da  população  à  dança,  incluindo,  principalmente,  aqueles  que
jamais puderam ter contato com a dança e que assim vivenciarão formas diferentes
de abordar o corpo, o que vai desenvolver uma percepção crítica em relação a esses
novos pensamentos corporais e colaborar na construção da cidadania de uma forma
bastante concreta.

Propomos a criação do Programa Estadual de Fomento à Dança para o Estado de
Minas Gerais, vinculado à Secretaria de Estado da Cultura e apto a receber recursos
provenientes de fundos estaduais, convênios, contratos e acordos com instituições
públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras. A iniciativa garante que os projetos
voltados  para  a  dança  tenham  recursos  fixos  e  próprios  para  promover  suas
atividades. Ademais, esse programa de fomento vem somar-se a outras iniciativas já
existentes, ampliando as alternativas de financiamento à cultura no Estado.

Contamos com o apoio dos nobres colegas parlamentares para a aprovação deste
projeto.

– 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 1.479/2015
Altera dispositivo da Lei nº 21.399, de 3 de julho de 2014.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 21.399, de 3 de julho de 2014, passa a ter a seguinte

redação:
“Art. 1º – Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-010 compreendido entre o Km

160 e o Km 162,5, com extensão de 2,5km (dois vírgula cinco quilômetros), situado
no Município de Conceição do Mato Dentro.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Gustavo Valadares
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.480/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.743/2013)

Dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual Alto Cariri.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Os limites e confrontações do Parque Estadual  Alto Cariri,  criado pelo

Decreto nº 44.726, de 18 de fevereiro de 2008, localizado nos Municípios de Salto da
Divisa  e  Santa  Maria  do  Salto,  com  área  de  6.214,2781ha  (seis  mil  duzentos  e
quatorze  hectares,  vinte  e  sete  ares  e  oitenta  e  um  centiares),  são  definidos  no
memorial descritivo constante do anexo desta lei.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Carlos Pimenta

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de )

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  001,  de  coordenadas  N
8.203.646,826m e E 392.741,633m; deste, segue confrontando com a propriedade de
espólio de Silvio Antonio Pimenta, com os seguintes azimutes e distâncias: 114°09'08"
e 479,18m até o vértice 002, de coordenadas N 8.203.450,761m e E 393.178,870m;
151°43'31" e 2.072,01m até o vértice 003, de coordenadas N 8.201.625,970m e E
394.160,376m;  deste,  segue  confrontando  com  a  propriedade  de  Carlos  Renato
Pimenta Viana, com os seguintes azimutes e distâncias: 231°50'43" e 183,78m até o
vértice  004,  de  coordenadas  N 8.201.512,431m  e  E  394.015,858m;  153°26'39"  e
293,59m até o vértice 005, de coordenadas N 8.201.249,811m e E 394.147,114m;
189°42'33"  e  371,34m até  o  vértice  006,  de  coordenadas N 8.200.883,789m e E
394.084,488m;  175°08'05"  e  1.057,90m  até  o  vértice  007,  de  coordenadas  N
8.199.829,702m e  E 394.174,212m;  64°22'59"  e  1.099,71m até  o vértice  008,  de
coordenadas N 8.200.305,166m e E 395.165,827m; deste, segue confrontando com a
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propriedade  de  espólio  de  Silvio  Antonio  Pimenta,  com  os  seguintes  azimutes  e
distâncias:  163°58'45"  e  1.359,06m  até  o  vértice  009,  de  coordenadas  N
8.198.998,892m  e  E  395.540,912m;  181°43'57"  e  938,46m  até  o  vértice  010,  de
coordenadas  N  8.198.060,857m  e  E  395.512,538m;  169°27'42"  e  823,13m  até  o
vértice  011,  de  coordenadas  N  8.197.251,614m  e  E  395.663,080m;  170°25'12"  e
57,30m até o vértice 012,  de coordenadas N 8.197.195,110m e E 395.672,617m;
82°21'33"  e  449,65m  até  o  vértice  013,  de  coordenadas  N  8.197.254,895m  e  E
396.118,273m;  27°11'40"  e  393,90m  até  o  vértice  014,  de  coordenadas  N
8.197.605,256m  e  E  396.298,290m;  46°45'24"  e  333,68m  até  o  vértice  015,  de
coordenadas  N  8.197.833,862m  e  E  396.541,362m;  82°10'00"  e  246,12m  até  o
vértice  016,  de  coordenadas  N  8.197.867,406m  e  E  396.785,184m;  90°03'33"  e
196,35m até o vértice 017, de coordenadas N 8.197.867,203m e E 396.981,533m;
354°18'17"  e  266,40m até  o  vértice  018,  de  coordenadas N 8.198.132,289m e E
396.955,096m;  85°55'11"  e  48,51m  até  o  vértice  019,  de  coordenadas  N
8.198.135,741m  e  E  397.003,484m;  105°03'04"  e  62,04m  até  o  vértice  020,  de
coordenadas N 8.198.119,631m e E 397.063,393m; 4°17'04" e 169,63m até o vértice
021, de coordenadas N 8.198.288,784m e E 397.076,066m; 16°29'17" e 181,11m até
o vértice 022, de coordenadas N 8.198.462,447m e E 397.127,468m; 324°39'10" e
385,12m até o vértice 023, de coordenadas N 8.198.776,574m e E 396.904,664m;
39°40'53"  e  298,16m  até  o  vértice  024,  de  coordenadas  N  8.199.006,036m  e  E
397.095,042m;  72°18'06"  e  135,84m  até  o  vértice  025,  de  coordenadas  N
8.199.047,332m  e  E  397.224,451m;  318°07'49"  e  167,79m  até  o  vértice  026,  de
coordenadas  N  8.199.172,276m  e  E  397.112,465m;  293°20'09"  e  204,40m  até  o
vértice  027,  de  coordenadas  N  8.199.253,241m  e  E  396.924,788m;  311°12'21"  e
351,92m até o vértice 028, de coordenadas N 8.199.485,074m e E 396.660,023m;
297°07'20"  e  147,02m até  o  vértice  029,  de  coordenadas N 8.199.552,098m e E
396.529,172m;  343°33'15"  e  142,78m  até  o  vértice  030,  de  coordenadas  N
8.199.689,032m  e  E  396.488,751m;  322°52'35"  e  448,46m  até  o  vértice  031,  de
coordenadas  N  8.200.046,602m  e  E  396.218,091m;  347°02'58"  e  167,17m  até  o
vértice  032,  de  coordenadas  N  8.200.209,516m  e  E  396.180,628m;  95°23'04"  e
4.485,94m até o vértice 033, de coordenadas N 8.199.788,560m e E 400.646,774m;
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deste, segue confrontando com o Estado da Bahia, com os seguintes  azimutes e
distâncias:  216°57'40"  e  6.134,02m  até  o  vértice  034,  de  coordenadas  N
8.194.887,209m e E 396.958,554m; 307°00'00" e 1.391,77m até o vértice 035, de
coordenadas N 8.195.724,799m e E 395.847,040m; 270°52'22" e 1.793,44m até o
vértice  036,  de  coordenadas  N  8.195.752,117m  e  E  394.053,804m;  196°01'05"  e
1.773,95m até o vértice 037, de coordenadas N 8.194.047,037m e E 393.564,301m;
233°11'03"  e  999,63m até  o  vértice  038,  de  coordenadas N 8.193.448,013m  e E
392.764,027m;  227°57'05"  e  1.039,58m  até  o  vértice  039,  de  coordenadas  N
8.192.751,744m e E 391.992,061m; 217°55'47" e 2.370,04m até o vértice 040, de
coordenadas N 8.190.882,342m e E 390.535,210m; 198°39'37" e 4.896,99m até o
vértice  041,  de  coordenadas  N 8.186.242,780m e E  388.968,391m;  deste,  segue
confrontando com a Área de Refúgio Estadual da Vida Silvestre Mata dos Muriquis,
com os seguintes azimutes e distâncias: 309°10'41" e 261,38m até o vértice 042, de
coordenadas  N  8.186.407,904m  e  E  388.765,770m;  336°47'19"  e  533,73m  até  o
vértice  043,  de  coordenadas  N 8.186.898,432m  e  E  388.555,413m;  344°36'49"  e
728,39m até o vértice 044, de coordenadas N 8.187.600,719m e E 388.362,150m;
315°39'28"  e  287,37m até  o  vértice  045,  de  coordenadas N 8.187.806,239m e E
388.161,295m;  46°13'54"  e  45,26m  até  o  vértice  046,  de  coordenadas  N
8.187.837,549m  e  E  388.193,981m;  292°02'43"  e  612,62m  até  o  vértice  047,  de
coordenadas  N  8.188.067,490m  e  E  387.626,152m;  276°21'10"  e  303,89m  até  o
vértice  048,  de  coordenadas  N  8.188.101,115m  e  E  387.324,132m;  275°42'50"  e
175,11m até o vértice 049, de coordenadas N 8.188.118,550m e E 387.149,888m;
328°10'56" e 1.304,96m até o vértice 050, de coordenadas N 8.189.227,414m e E
386.461,890m;  336°42'18"  e  283,65m  até  o  vértice  051,  de  coordenadas  N
8.189.487,942m  e  E  386.349,716m;  310°46'41"  e  364,92m  até  o  vértice  052,  de
coordenadas  N  8.189.726,279m  e  E  386.073,386m;  338°48'01"  e  40,52m  até  o
vértice  053,  de  coordenadas  N 8.189.764,057m  e  E  386.058,733m;  289°53'16"  e
113,35m até o vértice 054, de coordenadas N 8.189.802,616m e E 385.952,144m;
1°59'08"  e  114,06m  até  o  vértice  055,  de  coordenadas  N  8.189.916,611m  e  E
385.956,096m; deste, segue confrontando com a propriedade de Arnô Viana Campos
e com o Córrego Duas Barras, com os seguintes azimutes e distâncias: 75°49'58" e
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1.412,90m até o vértice 056, de coordenadas N 8.190.262,420m e E 387.326,019m;
335°21'48"  e  146,44m até  o  vértice  057,  de  coordenadas N 8.190.395,528m e E
387.264,974m;  319°18'32"  e  92,48m  até  o  vértice  058,  de  coordenadas  N
8.190.465,647m  e  E  387.204,681m;  304°23'36"  e  296,30m  até  o  vértice  059,  de
coordenadas N 8.190.633,016m e E 386.960,183m; deste, segue confrontando com a
propriedade de Carlos  Roberto  Teixeira,  com os seguintes  azimutes  e  distâncias:
59°24'23"  e  54,42m  até  o  vértice  060,  de  coordenadas  N  8.190.660,710m  e  E
387.007,023m;  67°15'15"  e  530,44m  até  o  vértice  061,  de  coordenadas  N
8.190.865,800m  e  E  387.496,207m;  59°52'52"  e  40,70m  até  o  vértice  062,  de
coordenadas  N  8.190.886,222m  e  E  387.531,410m;  15°25'44"  e  147,35m  até  o
vértice  063,  de  coordenadas  N 8.191.028,264m  e  E  387.570,612m;  359°46'28"  e
87,41m até o vértice 064,  de coordenadas N 8.191.115,672m e E 387.570,268m;
22°46'44"  e  239,24m  até  o  vértice  065,  de  coordenadas  N  8.191.336,251m  e  E
387.662,895m;  346°41'32"  e  147,51m  até  o  vértice  066,  de  coordenadas  N
8.191.479,804m e E 387.628,940m; deste, segue confrontando com as propriedades
de  Aldo  Gomes  Vilaça,  herdeiros  de  Exupério  Rocha,  Adelino  Alves  Santos  e
Hortêncio Gonçalves de Oliveira, com os seguintes azimutes e distâncias: 30°55'38" e
376,27m até o vértice 067, de coordenadas N 8.191.802,578m e E 387.822,324m;
26°48'54"  e  82,91m  até  o  vértice  068,  de  coordenadas  N  8.191.876,569m  e  E
387.859,724m;  4°17'43"  e  67,17m  até  o  vértice  069,  de  coordenadas  N
8.191.943,553m  e  E  387.864,755m;  20°22'18"  e  21,47m  até  o  vértice  070,  de
coordenadas N 8.191.963,675m e E 387.872,227m; 60°47'05" e 74,49m até o vértice
071, de coordenadas N 8.192.000,035m e E 387.937,245m; 29°20'04" e 98,87m até o
vértice  072,  de  coordenadas  N  8.192.086,227m  e  E  387.985,682m;  64°11'16"  e
295,68m até o vértice 073, de coordenadas N 8.192.214,972m e E 388.251,859m;
347°22'52"  e  321,39m até  o  vértice  074,  de  coordenadas N 8.192.528,600m e E
388.181,647m;  6°02'58"  e  781,21m  até  o  vértice  075,  de  coordenadas  N
8.193.305,464m e  E 388.263,978m;  58°32'27"  e  2.153,83m até  o vértice  076,  de
coordenadas  N  8.194.429,531m  e  E  390.101,217m;  118°55'55"  e  403,95m  até  o
vértice  077,  de  coordenadas  N  8.194.234,113m  e  E  390.454,751m;  31°22'01"  e
168,58m até o vértice 078, de coordenadas N 8.194.378,057m e E 390.542,501m;
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322°08'16"  e  417,98m até  o  vértice  079,  de  coordenadas N 8.194.708,046m e E
390.285,960m;  5°46'41"  e  101,48m  até  o  vértice  080,  de  coordenadas  N
8.194.809,006m  e  E  390.296,176m;  331°30'50"  e  645,78m  até  o  vértice  081,  de
coordenadas  N  8.195.376,606m  e  E  389.988,173m;  301°02'04"  e  300,70m  até  o
vértice  082,  de  coordenadas  N 8.195.531,631m  e  E  389.730,519m;  256°16'00"  e
134,65m até o vértice 083, de coordenadas N 8.195.499,665m e E 389.599,719m;
20°47'27"  e  389,57m  até  o  vértice  084,  de  coordenadas  N  8.195.863,863m  e  E
389.737,998m;  90°17'23"  e  86,41m  até  o  vértice  085,  de  coordenadas  N
8.195.863,426m  e  E  389.824,404m;  56°13'49"  e  174,51m  até  o  vértice  086,  de
coordenadas  N  8.195.960,426m  e  E  389.969,466m;  82°47'18"  e  225,62m  até  o
vértice  087,  de  coordenadas  N  8.195.988,749m  e  E  390.193,296m;  98°38'54"  e
339,97m até o vértice 088, de coordenadas N 8.195.937,629m e E 390.529,396m;
39°07'38"  e  187,40m  até  o  vértice  089,  de  coordenadas  N  8.196.083,001m  e  E
390.647,651m;  113°30'19"  e  132,18m  até  o  vértice  090,  de  coordenadas  N
8.196.030,283m  e  E  390.768,863m;  76°22'38"  e  212,27m  até  o  vértice  091,  de
coordenadas  N  8.196.080,279m  e  E  390.975,161m;  40°59'37"  e  848,20m  até  o
vértice  092,  de  coordenadas  N 8.196.720,487m e E  391.531,559m;  deste,  segue
confrontando com as propriedades de Abdon Barbosa da Silva, Edinaldo Francisco,
Arani Alves Correia, com os seguintes azimutes e distâncias: 121°54'51" e 381,01m
até o vértice 093, de coordenadas N 8.196.519,064m e E 391.854,978m; 49°34'46" e
291,44m até o vértice 094, de coordenadas N 8.196.708,033m e E 392.076,854m;
48°09'22"  e  150,07m  até  o  vértice  095,  de  coordenadas  N  8.196.808,144m  e  E
392.188,650m;  336°12'23"  e  518,57m  até  o  vértice  096,  de  coordenadas  N
8.197.282,637m  e  E  391.979,437m;  18°32'42"  e  710,99m  até  o  vértice  097,  de
coordenadas  N  8.197.956,708m  e  E  392.205,567m;  258°04'10"  e  502,79m  até  o
vértice  098,  de  coordenadas  N 8.197.852,768m  e  E  391.713,636m;  358°05'55"  e
56,69m até o vértice 099,  de coordenadas N 8.197.909,428m e E 391.711,755m;
deste, segue confrontando com a propriedade de Vicente Vianey Pimenta, com os
seguintes  azimutes  e  distâncias:  32°22'26"  e  463,56m  até  o  vértice  100,  de
coordenadas  N  8.198.300,935m  e  E  391.959,962m;  294°03'14"  e  136,09m  até  o
vértice  101,  de  coordenadas  N 8.198.356,403m  e  E  391.835,694m;  347°06'26"  e
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1.865,31m até o vértice 102, de coordenadas N 8.200.174,687m e E 391.419,490m;
deste, segue confrontando com a propriedade dos herdeiros de Otavio Machado, com
os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  120°19'53"  e  851,15m  até  o  vértice  103,  de
coordenadas  N  8.199.744,852m  e  E  392.154,136m;  178°35'03"  e  316,06m  até  o
vértice  104,  de  coordenadas  N 8.199.428,891m  e  E  392.161,945m;  129°36'18"  e
109,56m até o vértice 105, de coordenadas N 8.199.359,050m e E 392.246,353m;
18°19'54"  e  485,25m  até  o  vértice  106,  de  coordenadas  N  8.199.819,678m  e  E
392.398,974m;  94°43'41"  e  178,58m  até  o  vértice  107,  de  coordenadas  N
8.199.804,959m e E 392.576,943m; deste, segue confrontando com a propriedade de
Ozorino  Pereira  da  Rocha,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  27°11'46"  e
380,12m até o vértice 108, de coordenadas N 8.200.143,052m e E 392.750,670m;
18°47'55"  e  533,43m  até  o  vértice  109,  de  coordenadas  N  8.200.648,023m  e  E
392.922,564m;  332°40'58"  e  699,89m  até  o  vértice  110,  de  coordenadas  N
8.201.269,858m e E 392.601,373m; deste, segue confrontando com a propriedade de
Arlinda  Alves  de  Souza,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  359°22'20"  e
296,28m até o vértice 111, de coordenadas N 8.201.566,124m e E 392.598,127m;
26°06'31"  e  758,82m  até  o  vértice  112,  de  coordenadas  N  8.202.247,512m  e  E
392.932,061m;  deste,  segue  confrontando  com  a  propriedade  de  Aldo  Alves  de
Souza, com os seguintes azimutes e distâncias: 68°10'23" e 122,11m até o vértice
113, de coordenadas N 8.202.292,915m e E 393.045,421m; 342°28'09" e 904,08m
até o vértice 114, de coordenadas N 8.203.155,000m e E 392.773,097m; deste, segue
confrontando  com  a  propriedade  de  espólio  de  Silvio  Antonio  Pimenta,  com  os
seguintes  azimutes  e  distâncias:  94°59'02"  e  106,66m  até  o  vértice  115,  de
coordenadas  N  8.203.145,734m  e  E  392.879,353m;  12°37'53"  e  140,45m  até  o
vértice  116,  de  coordenadas  N  8.203.282,784m  e  E  392.910,066m;  314°11'18"  e
113,03m até o vértice 117, de coordenadas N 8.203.361,567m e E 392.829,018m;
298°04'07"  e  216,90m até  o  vértice  118,  de  coordenadas N 8.203.463,627m  e E
392.637,625m; deste, segue, 29°35'06" e 210,66m até o vértice 001, ponto inicial da
descrição  deste  perímetro.  Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central  39° WGr.,  tendo como Sistema
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Geodésico de Referência o SAD-69, época 2000,4. Todos os azimutes e distâncias,
área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Justificação: O Parque Estadual Alto Cariri foi criado pelo governo do Estado em
2008, por meio do Decreto nº 44.726. De acordo com o Instituto Estadual de Florestas
–  IEF  –,  a  área  abriga  um  importante  remanescente  de  mata  atlântica  e  é
responsável,  juntamente com o Refúgio da Vida Silvestre Mata dos Muriquis,  pela
preservação  de  espécies  ameaçadas,  como o  monocarvoeiro,  maior  primata  das
Américas. Além disso, a área tem como premissa a proteção de espécies vegetais
endêmicas.

Por  meio  da  proposição  em  tela,  busca-se  adequar  o  perímetro  do  parque  à
conformação vegetacional da região, por meio da substituição de área notadamente
antropizada por outra composta por fragmentos de floresta estacional semidecidual,
capoeirinha, capoeira e capoeirão. Com isso, busca-se atingir os objetivos de criação
da referida unidade de conservação, entre eles a preservação de área representativa
de ecossistema de valor ecológico e beleza cênica, que contém espécies da fauna
ameaçadas de extinção e espécies endêmicas da flora.

Para tanto, foram desenvolvidos dois estudos – que acompanham a proposição em
exame  –  como  forma  de  subsidiar  o  processo  legislativo.  Primeiramente,  foi
elaborado o Estudo Ambiental para Proposta de Modificação dos Limites do Parque
Estadual do Alto Cariri, o qual apresenta a descrição espacial da área, incluindo a
área a  ser  substituída  e  a  área a  ser  incluída,  bem como os  parâmetros  natural
(cobertura vegetal)  e social (moradias) dessas áreas. Esse estudo demonstra que
apenas 10% da área a ser incluída sofreu algum tipo de intervenção antrópica nos
últimos cinco anos e que cerca de ¼ da área a ser incluída jamais sofreu qualquer
tipo de intervenção antrópica significativa. Além disso, destaca que, na área a ser
excluída, vivem 12 famílias que desenvolvem atividades de agricultura e pecuária.

Após  esse  estudo,  foi  elaborado  um  trabalho  ainda  mais  pormenorizado,
denominado Estudo Ambiental de Modificação dos Limites do Parque Estadual do
Alto Cariri, de forma a dar exatidão ao levantamento de uso e ocupação do solo da
área do parque que se pretende excluir e da área proposta para a sua substituição e
ampliação. Esse estudo abrangeu as classificações de tipologias vegetacionais, os
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estágios  sucessionais  encontrados  e  também  um  diagnóstico  socioeconômico  do
local.

A área  que  se  pretende  incluir  possui  436,8640ha  e  sua  cobertura  vegetal  é
caracterizada  pela  presença  de  fragmentos  de  floresta  estacional  semidecidual,
capoeirinha,  capoeira  e  capoeirão.  Destaca-se  que  20,6%  dessa  área  possui
cobertura de floresta estacional semidecidual, também chamada de mata atlântica de
interior.  Por  sua  vez,  a  área  que  se  pretende  substituir  possui  368,7233ha  e  é
composta,  em  sua  maior  parte,  por  área  de  pastagem  –  75,3%.  Na  área  a  ser
excluída,  estão  presentes  ainda  culturas  de  hortaliças,  mandioca,  feijão,  milho  e
fruticultura – as quais correspondem a 4,2% da área –, além de abrigar as famílias
que residem na região.

O referido  estudo destaca que  “a  proposta  de  alteração  dos  limites  do  Parque
Estadual do Alto Cariri apresenta-se como uma boa alternativa, que poderá resultar
em ganho ambiental e social para a região, uma vez que a área a incluir possui uma
maior cobertura vegetal e apenas uma propriedade desabitada”. E conclui dizendo
que “não há dúvidas quanto ao ganho biológico, uma vez que a beleza cênica e seu
conjunto de ecossistemas, com áreas de transição significativas entre fauna e flora
distintas, são mais expressivos na região a ser incluída”.

Como forma de subsidiar  o  processo legislativo,  acompanham a proposição em
análise  o  Estudo Ambiental  para Proposta de Modificação dos Limites  do Parque
Estadual do Alto Cariri,  o Estudo Ambiental de Modificação dos Limites do Parque
Estadual do Alto Cariri, além da descrição de perímetro proposto acompanhada da
planta georreferenciada do parque.

Diante  do  exposto  e  da  análise  dos  estudos  ambientais  que  acompanham  a
proposição  em  tela,  contamos  com  os  nobres  pares  para  a  aprovação  deste
importante projeto, que busca contribuir para o incremento da preservação ambiental
do Estado.

–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.481/2015
Dispõe sobre o Programa Estadual de Proteção das Nascentes e Mata Ciliar de

Cursos de Água – PEPN –, no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Programa Estadual de Proteção das Nascentes e Mata

Ciliar  de Cursos de Água – PEPN –,  com o objetivo de  promover  a melhoria da
qualidade das águas e assegurar a disponibilidade dos recursos hídricos por meio da
mobilização da sociedade em geral para o cuidado e a conservação das nascentes e
da mata ciliar de cursos de água no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º – Para os fins previstos nesta lei consideram-se:
I – nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá

início a um curso d'água;
II – mata ciliar: florestas ou outros tipos de cobertura vegetal nativa que ficam às

margens de cursos de água e nascentes;
III  –  área  de  preservação  permanente:  área  protegida,  coberta  ou  não  por

vegetação  nativa,  com  a  função  ambiental  de  preservar  os  recursos  hídricos,  a
paisagem,  a  estabilidade geológica  e  a  biodiversidade,  facilitar  o  fluxo  gênico  de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

IV – agricultor familiar rural: aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,
simultaneamente, aos seguintes requisitos:

a)  utilize  predominantemente  mão  de  obra  da  própria  família  nas  atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

b) tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas
do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

c) dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família;
V  –  pequena  propriedade  rural  familiar:  aquela  explorada  mediante  o  trabalho

pessoal  do  agricultor  familiar,  incluindo  os  assentamentos  e  projetos  de  reforma
agrária;

VI  –  recursos  hídricos:  águas  superficiais  ou  subterrâneas  disponíveis  para
qualquer tipo de uso de região ou bacia;

VII – microbacia hidrográfica: área geográfica delimitada por divisores naturais de



1022
____________________________________________________________________________

água, drenada por rio ou córrego para onde escorre a água da chuva, considerando-
se a menor unidade territorial.

Art. 3º – O Programa Estadual de Proteção das Nascentes tem como diretrizes:
I – proteger as nascentes do Estado, com vistas à manutenção do equilíbrio natural

e da vida aquática, evitando a degradação, a poluição e a agressão contra áreas
ambientalmente sensíveis e vulneráveis;

II – assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de águas
em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

III  – estimular a participação da sociedade civil  na gestão dos recursos hídricos
buscando desenvolver uma cultura de cuidado com a água;

IV  –  envolver  a  iniciativa  privada,  proprietários  de  terras,  organizações  civis  e
comunidades  locais  no  planejamento,  na  implantação  e  na  gestão  de  ações  de
proteção, preservação, conservação e recuperação ambiental de nascentes e olhos
d'água;

V – promover a integração das ações do Programa com os demais  programas,
planos, políticas e projetos relacionados com o meio ambiente no Estado.

Art. 4º – Após visita à propriedade onde está localizada a nascente, a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente elaborará documento contendo:

I – identificação do proprietário ou possuidor da área;
II – identificação da nascente;
III  –  dados  de  localização  da  área  e  da  nascente,  com  mapeamento

georreferenciado;
IV – diagnóstico sintético dos aspectos físico, bióticos e antrópicos relevantes;
V – ações planejadas;
VI – fontes de recursos;
VII – sistemática de monitoramento e avaliação dos resultados.
Art.  5º  –  Os  protetores  serão  pessoas  físicas,  legalmente  constituídas,  terão  a

atribuição de promover a manutenção, a recuperação e a conservação ambiental nas
nascentes  de  acordo  com  a  orientação  técnica  oferecida  pelo  órgão  estadual
ambiental.

§ 1º – Em retribuição desse serviço ambiental, os proprietários ou os possuidores
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serão  beneficiados  anualmente  com  o  valor  de  200  Ufemgs  (duzentas  Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais), por imóvel onde tenha nascente localizada ou
mata ciliar de curso de água;

§ 2º – O reconhecimento de pessoas físicas como protetores é de competência
exclusiva da Secretaria Estadual do Meio Ambiente;

§ 3º – O proprietário/possuidor ficará obrigado a firmar um termo no qual ficarão
estabelecidas as formas e condições para a promoção e a proteção das nascentes.

Art. 6º – São objetivos básicos da proteção das nascentes:
I – promover o uso sustentável do solo através da gestão ambiental do território;
II  –  ampliar  o  modelo  de  comando  e  controle,  introduzindo  um  instrumento

econômico;
III – implantar o benefício direto ou indireto por serviços ambientais;
IV  –  aumentar  a  cobertura  vegetal  integrada  e  implantar  microcorredores

ecológicos;
V – reduzir a poluição decorrente dos processos erosivos e da falta de saneamento

ambiental  e  garantir  a  sustentabilidade  socioambiental  dos  manejos  e  práticas
implantadas, por meio de serviços ambientais aos produtores rurais.

Art. 7º – São procedimentos básicos que poderão promover o Programa Estadual
de Proteção das Nascentes, de acordo com a estrutura e orientação pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente:

I – cercamento e reflorestamento com árvores nativas das áreas de preservação
permanente relativas às nascentes, de acordo com o previsto no art. 4º, inciso IV, da
Lei Federal nº 12.651, de 2012;

II – práticas de conservação do solo – construção de bacias de contenção de águas
pluviais;

III – monitoramento de qualidade e quantidade de água;
IV – saneamento ambiental – instalação de biodigestores para tratar os esgotos das

propriedades rurais;
V  –  serviços  ambientais  –  por  meio  de  contrato  os  proprietários  rurais  são

beneficiados direta ou indiretamente pela conservação das nascentes ou mata ciliar
de curso de água em seu imóvel;
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VI – obras estruturais relativas às áreas das nascentes;
VII – atividades de educação ambiental com escolas e comunidades vizinhas às

nascentes;
VIII – mutirões de limpeza de nascentes e rios;
IX – promoção de atividades culturais que mostrem os valores e sentidos da água;
X – formas de reduzir a contaminação das águas das nascentes, a exemplo da

técnica solo-cimento;
XI  –  elaboração  de  planos  de  gestão  ambiental  de  recuperação  das  áreas  de

preservação previstas nesta lei.
Art. 8º – Os proprietários ou possuidores de terras, urbanas ou rurais, situadas no

Estado serão incentivados a identificar, catalogar e preservar as nascentes de água,
olhos  de  água  e  mata  ciliar  de  curso  de  água  existentes  em  seus  respectivos
terrenos.

§ 1º – A identificação e a catalogação das nascentes e das matas ciliares de curso
de água serão feitas por iniciativa dos proprietários junto à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente.

§  2º  –  O  município  fornecerá  formulários  próprios  para  a  identificação  e  a
catalogação das nascentes e matas ciliares de curso de água.

§ 3º – O proprietário urbano ou rural ou pessoa que comprove a posse de imóvel
que tenha nascente e mata ciliar de curso de água localizada na área, receberão os
incentivos e benefícios destinados à proteção dessas áreas.

§  4º  –  Para  os  fins  previstos  nesta  lei,  a  propriedade  rural  será  comprovada
mediante  a  apresentação  da  Certidão  ou  Registro  de  Imóveis  da  respectiva
Circunscrição Imobiliária.

§ 5º – Para os fins previstos nesta lei, a posse rural será comprovada mediante a
apresentação de documento legal comprobatório de posse do imóvel.

§ 6º – A prova da propriedade urbana seguirá os mesmos critérios do § 4º deste
artigo e a posse urbana terá os critérios definidos por resolução da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente.

§ 7º  – Para  ser incluído  no programa o proprietário  ou possuidor  rural  deverão
apresentar o recibo do Cadastro Ambiental Rural.
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Art. 9º – A proteção das nascentes de água será feita de forma conjunta entre as

Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e de Agricultura e o proprietário/possuidor da

terra.

Art. 10 – O Poder Executivo será o responsável pelo fornecimento de mudas de

árvores, arbustos e outras plantas apropriadas, ou outras estruturas necessárias em

razão das nascentes e mata ciliar de curso de água, de acordo com avaliação técnica

do  município,  também  para  emprego  de  técnica  de  solo-cimento,  ficando  o

proprietário encarregado da proteção à nascente.

Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Poder

Executivo  poderá  celebrar  parcerias  com  entidades,  empresas  e  instituições

ambientais.

Art. 11 – Pessoas físicas e jurídicas poderão apoiar a proteção de uma nascente na

forma  estabelecida  por  esta  lei,  cabendo  ao  Estado  estabelecer  as  condições  e

autorizar esse apoio.

Art. 12 – O Poder Executivo promoverá campanhas para divulgação e incentivo da

proteção das nascentes no Estado de Minas Gerais, visando ao cumprimento desta

lei.

Art. 13 – O termo de convênio será mantido aos herdeiros ou aos sucessores, em

caso de óbito,  e o incentivo  financeiro previsto  nesta lei  poderá ser suspenso ou

cancelado quando:

I  –  não  for  comunicado  o  óbito  do  proprietário  ou  do  possuidor  do  imóvel  em

noventa dias contados da emissão do atestado;

II – não for comunicada a transferência de posse ou propriedade do imóvel em trinta

dias contados da data da escritura, do contrato ou de documento correspondente;

III – for solicitado pelo beneficiário;

IV – ficar comprovado:

a) o descumprimento de qualquer condição estabelecida para a proteção;

b) a destruição das nascentes existentes na área do imóvel;

c) que as nascentes deixaram de existir;
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d)  a  má-fé  ou  a  fraude  no  fornecimento  das  informações  ou  documentos

apresentados para a obtenção do benefício;

V  –  decorrer  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  data  da  assinatura  do  temo

mencionado art. 4º desta lei, podendo ser prorrogado a critério do gestor.

§ 1º – No caso do proprietário/possuidor abrir mão do incentivo financeiro previsto

nesta  lei,  as  obrigações  assumidas  no contrato  de  proteção permanecerão  até  o

término do prazo previsto;

§  2º  –  A  critério  do  Estado  poderá  ser  firmado  termo  de  compromisso  de

ajustamento de conduta com o proprietário/possuidor da área para o cumprimento

das  condições  previstas  no  contrato  de  proteção e  para a  correção de  possíveis

irregularidades decorrentes das situações previstas neste artigo.

Art.  14  –  O proprietário  ou  possuidor  ficarão responsáveis  pelas  obrigações  de

proteção assumidas mesmo após o término dos prazos previstos nesta lei  para o

programa.

Art. 15 – Na aplicação das medidas cabíveis nos imóveis para fins de proteção,

estrutura e recuperação das Áreas de Preservação Permanente previstas nesta lei,

serão priorizadas  as  áreas  que  possuam  nascentes  em  detrimento  daquelas  que

contenham somente mata ciliar.

Parágrafo  único  –  Serão  consideradas  como  prioritárias  para  implantação  do

programa as áreas em localidades com maior potencial de produção de água e as

microbacias hidrográficas.

Art. 16 – As condições para o funcionamento do programa, as diretrizes, as ações,

os  objetivos,  os  princípios,  os  mecanismos,  os  instrumentos,  os  conceitos  e  a

sistemática de implementação do Programa, bem como a sua fiscalização, gestão e

campanhas, serão objeto de regulamentação mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 17 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.

Fred Costa

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred
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Costa e Paulo Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 70/2015, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.482/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.640/2011)

Dispõe sobre a política estadual de apoio a projetos para geração de créditos de
carbono e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A política estadual de apoio a projetos para geração de créditos de carbono

tem o objetivo de apoiar a elaboração e monitorar a aprovação de projetos elegíveis
como Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDLs.

Parágrafo  único  –  Para  efeito  desta  lei,  considera-se  Mecanismo  de
Desenvolvimento Limpo – MDL – o estabelecido pelo art. 12 do Protocolo de Quioto
da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima, aprovado pelo
Decreto Legislativo nº 144, de 20 de junho de 2002, do Senado Federal.

Art.  2º  –  A  gestão  dessa  política  será  compartilhada  com  representantes  da
sociedade civil organizada e agentes públicos de outras esferas de governo, na forma
estabelecida no regulamento desta lei.

Art. 3º – São objetivos específicos da política estadual de apoio a projetos para
geração de créditos de carbono:

I – produzir conhecimento e acumular experiências sobre atividades elegíveis como
MDLs;

II – aumentar a captação de recursos a partir de projetos para a geração de créditos
de carbono;

III – caracterizar o Estado como fornecedor de créditos de carbono para o mercado
internacional;

IV – estabelecer relacionamento harmonioso com os órgãos federais responsáveis
pela  aprovação  de  projetos  para  a  geração  de  créditos  de  carbono  no  âmbito
nacional.

Art. 4º – Para a consecução dos objetivos previstos no art. 3º, incumbe ao poder
público:
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I  –  auxiliar  a  elaboração  de  projetos  para  a  geração  de  créditos  de  carbono
originados em cooperativas, associações, pequenas e microempresas;

II – incentivar a elaboração de projetos para a geração de créditos de carbono;
III  –  acompanhar  o  desenvolvimento  do  mercado  internacional  de  créditos  de

carbono;
IV – disponibilizar, para a sociedade, informações relativas:
a) ao mercado de créditos de carbono;
b) ao processo de aprovação de projetos para geração de créditos de carbono;
c) aos projetos mineiros já aprovados e ao seu desenvolvimento;
V – acompanhar a tramitação dos projetos para a geração de créditos de carbono

que envolverem empreendimentos no território do Estado junto aos órgãos federais
competentes;

VI – estimular a criação de linhas de crédito especiais  para o financiamento da
elaboração de projetos de geração de créditos de carbono;

VII  –  apoiar  linhas  de  pesquisa  científica  voltadas  para  o  desenvolvimento  de
tecnologias aplicáveis à redução de emissão de gases de efeito estufa;

VIII – criar estrutura funcional adequada para dar suporte à política a que se refere
o art. 1º.

Art. 5º – Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados a partir da
data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação: A atividade antrópica no Planeta, em especial a partir  da revolução

industrial (século XVIII), vem promovendo, a cada ano, o aumento da concentração
dos chamados gases de efeito estufa – GEEs – na atmosfera terrestre. Os principais
GEEs  são  o  dióxido  de  carbono  (CO2)  e  o  metano  (CH4).  O  fenômeno  de
aquecimento paulatino do planeta em virtude da retenção de parte da energia solar
que  deveria  ser  refletida  para  o  cosmos,  causado  pelo  acúmulo  de  GEEs  na
atmosfera, é uma aberração do efeito estufa, mecanismo essencial para o surgimento
e  a  manutenção  da  vida  na  Terra.  As  alterações  climáticas  decorrentes  desse
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fenômeno colocam em risco a continuidade da vida no Planeta, pois alteram os ciclos
de chuva, a força e a direção das correntes marítimas, a manutenção das geleiras e
calotas polares, que por sua vez alterarão o nível dos oceanos e a ocupação das
áreas litorâneas, entre outros reflexos danosos. Por fim, a elevação da temperatura
média do planeta coloca em risco o equilíbrio ambiental e a vida na Terra.

O Protocolo de Quioto,  que entrou em vigor  em 16/2/2005 e do qual o Brasil  é
signatário, prevê atitudes enérgicas para a contenção das emissões de GEE. Para
tanto, estabelece o limite mínimo de 5,2% de redução das emissões de GEE, sobre
os níveis de 1990, pelos países desenvolvidos (listados no Anexo I do protocolo) e
regras rígidas de acompanhamento e verificação do cumprimento das metas.

Prevendo ainda a dificuldade de os países desenvolvidos cumprirem as metas de
emissão, o protocolo criou o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL –, que é a
aquisição, pelos países desenvolvidos, de créditos de carbono gerados em países em
desenvolvimento signatários.

Os exemplos mais comuns de projetos já em estudo no Brasil são o de plantio de
florestas  artificiais,  a  não substituição de carvão vegetal  na siderurgia  pelo coque
metalúrgico, a coleta de gases em aterros sanitários e sua conversão em energia
elétrica, a coleta e biodigestão de dejetos de suínos e a queima desses gases para
geração  de energia  elétrica.  Essas  alternativas  defendem  sua  elegibilidade como
MDL  porque,  além  de  contribuírem  para  uma  menor  emissão  de  GEE,  geram
empregos e renda e estimulam a preservação ambiental.

A aprovação dos projetos é feita em cada país. No Brasil, o órgão responsável é a
Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, criada em 7/7/1999. Só então
os projetos são submetidos à ONU.

Não são previstos órgãos certificadores pertencentes a governos estaduais. A estes
caberá,  se  julgarem  válido,  adotar  ações  autônomas  de  apoio  e  incentivo  à
formulação de projetos elegíveis e tutoria desses projetos junto aos órgãos federais.
Nesse sentido, em seu relatório final, a Comissão Especial de Silvicultura, instalada
nesta  Casa  em  2004,  trouxe  como  recomendação  que  o  Estado  deve  “produzir
conhecimento e desenvolver habilidades para a formulação e aprovação de projetos
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de captação de recursos de crédito de carbono, com a finalidade de consolidar essa
fonte de recursos”.

Sob o aspecto técnico, observa-se o enorme potencial de geração de créditos de
carbono no Estado. São exemplos o setor florestal e a possibilidade de conversão
dos “lixões” em aterros sanitários nas diversas regiões do Estado. Esses recursos
internacionais  desonerados  representarão  enorme  ganho  de  qualidade  de  vida,
preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

Por outro lado, considerada a importância do momento atual, visto que a recente
vigência  do  Protocolo  de  Quioto  provocará  uma  corrida  dos  países  em
desenvolvimento em direção às oportunidades de captação de recursos, em especial
a China e a Índia, justifica-se um esforço do Estado a fim de fomentar iniciativas.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo
Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 723/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.483/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.456/2011)

Declara patrimônio turístico e cultural de natureza imaterial 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 cultural do Estado a Feira de Artes e Artesanato

da Avenida Afonso Pena – Feira Hippie –, no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Compete ao Poder Executivo adotar as medidas cabíveis para o 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, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  Em  1969,  ano  de  efervescência  do  movimento  hippie no  mundo,

nascia em Belo Horizonte um espaço para que os artesãos (na época chamados
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hippies) pudessem expor seus produtos. Inicialmente na Praça da Liberdade, surgia
aquela que se tornaria uma das maiores feiras de artes da América Latina.

Os anos foram passando,  e ela passou a ser reconhecida pela Prefeitura como
Feira de Arte e Artesanato de Belo Horizonte. A preocupação com a preservação da
praça histórica  da  capital  mineira  levou  a  Prefeitura  a  transferi-la  para  a  Avenida
Afonso Pena. Essa mudança propiciou um conforto maior, permitiu aos visitantes um
espaço de lazer melhor, e aí ela se encontra até hoje, em pleno funcionamento.

Atualmente a feira recebe milhões de visitantes de todos os cantos de Minas e do
Brasil todos os domingos, sendo considerada um dos maiores pontos de produtos
artesanais  do  País.  Contando  mais  de  2.500  expositores  divididos  em  alimentos,
artesanato, roupas, sapatos, etc., ela gera renda e trabalho para milhares de famílias.

Por tudo isso, é sem sombra de dúvidas muito importante que ela se torne um
patrimônio  turístico  e  cultural  da  capital,  reforçando  a  lembrança  e  o  carinho  da
mineiridade de nossa gente.

Portanto, espero contar com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 806/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.484/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.953/2011)

Altera o art. 1º da Lei nº 14.790, de 20 de outubro de 2003, que proíbe, em situação
de urgência e  emergência,  a  exigência  de  depósito  prévio  para  internamento em
hospital da rede privada, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 14.790, de 20 de outubro de 2003, passa a vigorar com

a seguinte redação, ficando alterada a ementa da lei  para “proíbe a exigência de
depósito prévio para atendimento e internamento em hospital da rede privada e dá
outras providências”:

“Art. 1° – Fica proibida a exigência de depósito prévio de qualquer natureza para
atendimento e internamento em hospital da rede privada.
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Parágrafo  único  –  Os  hospitais  da  rede  privada  afixarão,  em  locais  de  fácil
visualização, informativos dando publicidade a esta lei.”.

Art. 2° – Os hospitais da rede privada terão o prazo de sessenta dias contados da
data da publicação desta lei para se adequar ao disposto no parágrafo único do art.
1° da Lei n° 14.790, de 2003, alterado por esta lei.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação: Ao propormos essas modificações na Lei nº 14.790, de 20/10/2003,

temos  a  intenção  de  estender  a  todo  e  qualquer  tipo  de  atendimento  médico-
hospitalar a proibição de exigência de depósito prévio por parte dos hospitais da rede
privada no Estado. Essa exigência é algo que beira a desumanidade pelo fato de
dificultar o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde. É uma violação do direito à
vida, pois a saúde é direito de todos, conforme norma constitucional.

Além  do  caráter  social  deste  projeto,  é  mister  observar  a  questão  jurídico-
constitucional. Quando o cidadão busca algum tipo de atendimento médico-hospitalar,
ele se encontra vulnerável, abalado e acaba se curvando às exigências dos hospitais.
Por  se  tratar  de  uma  relação  jurídica  privada,  entre  o  paciente  e  o  hospital,
caracterizada como relação de consumo, essa exigência demonstra  claramente  o
caráter  coercitivo,  nula  de  pleno direito,  segundo o  teor  do  art.  51  do  Código  de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990). Ademais, negar o
atendimento a um cidadão por falta de depósito prévio é uma atitude que ofende os
princípios  básicos  da  justiça  social  e  que,  além  do  mais,  se  aproxima  muito  da
omissão de socorro, delito previsto no Código Penal brasileiro.

Outro ponto de alteração que propomos neste projeto é a promoção da publicidade
desta  lei  por  parte  dos  hospitais.  Como  a  maioria  dos  cidadãos  não  tem
conhecimento da legislação e, por consequência, desconhece seus legítimos direitos,
esse procedimento facilitaria imensamente o acesso à informação, coibindo de vez
esse  tipo  de  prática  abusiva  pelos  hospitais.  Facilitar  o  acesso  dos  cidadãos  ao
atendimento médico-hospitalar é um serviço de natureza vital para o desenvolvimento
humano.
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Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação deste projeto de lei.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.156/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.485/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 178/2011)

Dispõe  sobre  a  implantação  e  os  valores  do  piso  salarial  das  categorias
profissionais  dos  trabalhadores  no  Estado,  excetuados  os  servidores  públicos
estaduais e municipais, nos termos da Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de
2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O piso salarial das categorias profissionais dos trabalhadores no Estado,

excetuados os servidores públicos estaduais e municipais,  regula-se pelo disposto
nesta lei.

Parágrafo único – Aplica-se o disposto nesta lei à remuneração dos trabalhadores
no Estado, assim considerados todos aqueles que prestam serviços de natureza não
eventual e que tenham como tomadores de serviço:

I – pessoas físicas;
II  –  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  estabelecidas  no  Estado  ou  que  nele

tenham filial, sucursal ou escritório de representação;
III  –  empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista  federais,  estaduais  e

municipais, estabelecidas no Estado ou que nele tenham unidade de atuação ou filial.
Art. 2º – Fica definida a partir de 1º de fevereiro de 2011 a importância de R$600,00

(seiscentos  reais)  como  piso  salarial  no  Estado  para  as  referidas  categorias
profissionais, com jornada de trabalho de quarenta e quatro horas semanais.

Art. 3º – O vencimento básico das carreiras das administrações direta e indireta do
Poder Executivo e dos Poderes Legislativo e Judiciário não poderá ser inferior ao piso
salarial de que trata esta lei.

Art. 4º – O valor fixado no art. 2º desta lei será reajustado na mesma data definida
para  o  salário  mínimo  nacional  unificado,  previsto  no  inciso  IV  do  art.  7º  da
Constituição da República, utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao
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Consumidor – INPC – somada à taxa de crescimento do PIB do Estado no período.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  A Lei  Complementar  nº  103,  de 14/7/2000,  autorizou os Estados a

legislar sobre a matéria,  fixando em lei o piso salarial maior que o salário mínimo
nacional, válido em seus respectivos territórios. Não se trata aqui da regionalização
do salário  mínimo,  uma vez que este,  nacionalmente  unificado,  continuará  sendo
fixado em lei federal, como prescreve a nossa Carta Maior. Esta proposta possibilita
que haja pisos estaduais acima do mínimo nacional, caso as unidades da Federação
julguem  que  suas  condições  socioeconômicas  permitam.  O  piso  regional  é  um
importante instrumento para garantir o aumento dos rendimentos dos trabalhadores
de baixa renda, tanto de vinculação formal como informal.

A fixação de níveis de renda compatíveis com o atendimento das necessidades
mínimas de sobrevivência de grande parte da população é um dever social que não
pode ser abandonado por nenhum dos setores do Estado.

Assim, a matéria que ora apresentamos se reveste de relevante cunho social  e
deve ser atentamente examinada nesta Casa Legislativa. Contamos, portanto, com o
apoio dos ilustres deputados à aprovação deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos deputados  Celinho
do Sinttrocel e Marília Campos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 533/2015, nos termos
do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.486/2015
Altera a Lei nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, para isentar o idoso e o cidadão

comprovadamente desempregado das taxas de  inscrição em concurso  público no
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – 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, o idoso que comprovar possuir
na data da inscrição sessenta anos ou mais e a pessoa com deficiência.
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§ 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 – idoso, mediante apresentação de documento de identidade que comprove a

idade igual ou superior a sessenta anos no momento da inscrição;
III – pessoa com deficiência, mediante a apresentação de documento de identidade

e atestado médico, fornecido por médico credenciado pelo Sistema Único de Saúde,
o qual comprove a deficiência;

§ 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 pessoa com deficiência qualquer pessoa
que se enquadre no conceito definido no art. 1° da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de
2000.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Isauro Calais
Justificação: Considerando-se que o mercado de trabalho é estritamente seletivo e

gera poucas oportunidades para idosos e pessoas com deficiência e que o concurso
público é meio efetivo para provimento de vagas de forma isonômica e justa, visa este
projeto de lei a dar a idosos e pessoas com deficiência a oportunidade de ingressar
no mercado de trabalho através da isenção de taxas para realização de concursos
públicos no Estado de Minas Gerais.

Por tais razões, contamos com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa à
aprovação deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento
Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 874/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.487/2015
Concede aos profissionais de educação física que prestam treinamento particular

acesso livre às academias para acompanhar seus clientes e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º – Os usuários de academias de ginástica de Minas Gerais,  devidamente
matriculados,  podem  ingressar  nestes  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 será apenas para orientar e coordenar as atividades de seu
cliente.

§ 2º – As academias de ginástica não poderão cobrar custos extras dos alunos nem
dos profissionais de educação física para o desenvolvimento das atividades previstas
no parágrafo anterior.

Art. 2º – As academias de ginásticas deverão afixar em local visível, informativo que
informe e  assegure  ao  usuário  o  direito  de  ser  acompanhado por  profissional  de
educação física particular, de sua escolha, sem custos extras.

Art. 3º – A academia não poderá ser responsabilizada pelos atos dos profissionais
de  educação  física  particulares,  sendo  responsabilidade  subjetiva  qualquer  ato
cometido por este na prestação dos seus serviços.

Art. 4º – A inobservância das normas aqui estabelecidas acarretarão à academia
uma multa  no importe  do  valor  da  mensalidade na data da infração,  na  primeira
oportunidade. Em caso de reincidência, a multa a ser aplicada deverá ser de três
vezes o valor da mensalidade na data da infração.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Isauro Calais
Justificação: Constitui direito do profissional de educação física acompanhar seus

clientes  na  sua atividade rotineira de  exercícios.  Ocorre  que muitas  vezes,  esses
profissionais  são  impedidos  de  exercer  sua  profissão  por  que  alguns
estabelecimentos  comerciais  (academias)  exigem  pagamento  para  que  esses
profissionais exerçam sua profissão.

Além  de  impedir  o  livre  exercício  da  profissão,  tal  ato  vai  de  encontro  ao  que
apregoa o Código de Defesa do Consumidor, porque tenta compelir ao usuário do
serviço a utilização de um profissional da própria academia.

Tal prática é abusiva e merece ser atacada. Em vista disso é que se justifica este
projeto de lei.
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–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  João
Magalhães. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.188/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.488/2015
Altera  a  Lei  nº  18.031,  de  12  de janeiro  de  2009,  que dispõe  sobre  a  política

estadual de resíduos sólidos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O inciso IV do art. 17 da Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17 – (...)
IV – utilização da tecnologia de incineração no processo de destinação final dos

resíduos sólidos urbanos oriundos do sistema de coleta do serviço público de limpeza
urbana nos municípios.

§ 1º – Excetuando-se a tecnologia de coprocessamento em fornos de fábricas de
cimento,  a  proibição  prevista  no  inciso  IV  deste  artigo  abrange  também  as
concessões  públicas  para  empreendimento  que  promova  o  aproveitamento
energético a partir  da incineração de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta
convencional.

§ 2º – A proibição prevista no inciso IV deste artigo não abrange a porção não
aproveitada do material  que tenha sido  objeto do  processo de  coleta  seletiva  de
resíduos sólidos urbanos.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Gil Pereira
Justificação: Com o objetivo de promover e incentivar a produção e consumo de

energia  de  fontes  renováveis  e  contribuir  com  o  desenvolvimento  sustentável,  foi
criado o Programa Mineiro de Energia Renovável – Energias de Minas – através do
Decreto nº 46.296, de 14/8/2013. Esse programa concede benefícios fiscais e outros
incentivos  aos  empreendimentos  de  energia  renovável,  inclusive  biomassa  de
resíduos urbanos, localizados em Minas Gerais.

Embora incentivada pelo Energias de Minas, a energia elétrica gerada a partir de
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resíduos sólidos urbanos ainda se apresenta como fonte pouco explorada em nosso
estado  e  no  Brasil,  não  havendo  sua  utilização  para  fins  comerciais.  Entre  as
alternativas para geração de energia elétrica a partir de resíduos sólidos urbanos se
encontram a utilização de biogás a partir de aterros sanitários, da incineração e do
tratamento mecânico biológico.

O  Centro  Nacional  de  Referência  em  Biomassa  da  USP,  em  parceria  com  a
Empresa Metropolitana de Águas e Energia,  analisou essas três tecnologias  para
geração  de  energia  elétrica  a  partir  de  resíduos  sólidos  urbanos  e  considerou  a
incineração como melhor opção do ponto de vista de geração energética por tonelada
de resíduos e também sob o aspecto ambiental.

A tecnologia da incineração de resíduos sólidos urbanos consiste na queima de
resíduos  com  geração  de  calor  que  movimenta  turbinas,  que,  por  sua  vez,  são
responsáveis pela produção da energia elétrica. Do ponto de vista ambiental e de
saúde pública,  os  impactos da  incineração são controláveis  se utilizados  critérios
adequados, e esta tecnologia é amplamente utilizada em países desenvolvidos da
Europa como a Alemanha e a Itália.

A redução entre 85% e 90% do volume original de resíduos depositados em aterro
sanitário  é  uma das  principais  vantagens  da incineração,  além  de não impedir  a
recuperação dos metais e outros materiais recicláveis e suas cinzas poderem servir
como matéria-prima para a produção de cimento.

A demanda crescente por energia elétrica e a geração cada vez maior de resíduos
sólidos são dois desafios que o Brasil precisa enfrentar, de modo que a associação
de ambos pode resultar em grande oportunidade para o Estado de Minas Gerais. A
produção de energia elétrica através da implementação de empresas de incineração
pode  contribuir  para  a  diversificação  de  nossa  matriz,  com  diminuição  de  nossa
dependência pela fonte hidráulica e menor suscetibilidade a crises climáticas como a
que ora é vivenciada.

No plano federal, a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel – em conjunto
com a Empresa de Pesquisa Energética – EPE – realizaram, pela primeira vez, um
leilão de energia específico para centrais de geração a partir de biomassa composta
de resíduos sólidos, as quais poderiam utilizar as tecnologias anteriormente citadas.
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Esse certame correspondeu ao Leilão de Energia de Reserva nº 8/2014 e, embora
não tenha tido nenhum empreendimento vencedor, pode ser considerado como uma
sinalização positiva pelo interesse na inclusão da referida fonte energética na matriz
brasileira por parte dos órgãos planejadores e da agência reguladora.

Ainda  na  esfera  federal  cabe  destaque  ao  Plano  Nacional  sobre  Mudanças
Climáticas – PNMC –, cujo objetivo é identificar,  planejar e coordenar as ações e
medidas que possam ser empreendidas para mitigar as emissões de gases de efeito
estufa geradas no Brasil, bem como as necessárias à adaptação da sociedade aos
impactos que ocorram devido à mudança do clima.

No  documento  do  PNMC,  apresentado  pelo  governo  federal  no  ano  de  2008,
observa-se  a  inclusão  da  tecnologia  da  incineração  com  recuperação  energética
como oportunidade de mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

Em Minas Gerais, além da inclusão dos empreendimentos de geração de energia
elétrica a partir da biomassa de resíduos sólidos urbanos entre as fontes beneficiadas
pelo Programa Energias de Minas, observa-se o interesse estatal no aproveitamento
energético a partir de resíduos urbanos através do estudo do estado da arte e análise
de  viabilidade  técnica,  econômica  e  ambiental  da  implantação  de  uma usina  de
tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos com geração de energia elétrica no
Estado de Minas Gerais,  elaborado pela Fundação Estadual  do Meio  Ambiente  –
Feam – em 2010.

Nesse estudo, a Feam concluiu pela viabilidade do uso do tratamento térmico de
resíduos  urbanos  para  fins  de  geração  de  energia  elétrica  como  solução  que:
incentiva a não disposição desses resíduos no meio ambiente; se caracteriza como
uma solução aceitável para destinação final dos resíduos, em conformidade com as
metas do programa Minas sem Lixões; proporciona uma solução para um conjunto de
municípios que possuem um porte populacional para o qual, dificilmente, conseguirão
soluções adequadas sem uma ação conjunta,  na busca de uma viabilização pela
economia de escala que esse tipo de ação significa; resultará na geração de energia
elétrica a partir de resíduos e cuja operação resultará em uma melhoria global em
virtude da eliminação do metano gerado pela prática de disposição dos resíduos em
aterros e pelo deslocamento da produção de energia em relação à linha de base de
emissões do Brasil.
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Para que a geração de energia elétrica a partir da incineração de resíduos sólidos
urbanos  seja  viabilizada  em nosso estado,  faz-se necessária  alteração na Lei  nº
18.031, de 2009, no sentido de compatibilizar a prática da valorização dos resíduos
através da coleta seletiva com a oportunidade de uso dos resíduos para produção
energética.

Nesse  sentido  propõe-se  nova  redação  à  referida  lei,  no  intuito  de  que  seja
permitida a utilização da tecnologia de incineração de resíduos nos casos em que
estes tenham sido objeto de coleta seletiva prévia.

Considerando-se o interesse estratégico do Estado de Minas Gerais na ampliação
da  geração  de  energia  de  fontes  renováveis,  como  pressuposto  para  seu
desenvolvimento  econômico  e  aumento  da  qualidade  de  vida  de  sua  população;
considerando-se o potencial de atração de investimentos, com consequente geração
de empregos e renda, em empreendimentos de energia a partir de resíduos sólidos
urbanos;  considerando-se  a  necessidade de diversificação e  ampliação da  matriz
energética brasileira como forma de que sejam mantidos níveis adequados e seguros
de fornecimento de energia elétrica; considerando-se a necessidade de solução de
destinação  adequada  de  resíduos  sólidos  urbanos,  cuja  produção  apresenta
crescimento constante no Brasil; recomenda-se pela aprovação do texto da proposta
de alteração da Lei  nº  18.031,  de  2009,  que dispõe sobre a política estadual  de
resíduos sólidos, no intuito de sejam viabilizados empreendimentos que utilizem da
incineração de resíduos sólidos urbanos para geração de energia elétrica no Estado
de Minas Gerais, nos casos em que haja a prévia coleta seletiva, contribuindo para o
crescimento diversificado da matriz energética mineira, bem como para a atração de
investimentos com geração de empregos e renda.

–  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 1.489/2015
Acrescenta dispositivo à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica acrescentado à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte
art. 12-B:

“Art. 12-B – Fica criado adicional de um ponto percentual nas alíquotas previstas
para as operações internas com bebidas alcoólicas, com cigarros e com produtos de
tabacaria, mesmo quando estabelecidas no regulamento do imposto, a ser destinado
ao Fundo Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização e  Repressão de  Entorpecentes  –
Funpren  –,  nos  termos  do  disposto  na  alínea  “h”  do  inciso  IV  do  art.  161  da
Constituição do Estado.

§ 1 ° – O valor do imposto decorrente do adicional de alíquota de que trata o caput
deste artigo não será utilizado nem considerado para efeitos do cálculo de quaisquer
benefícios ou incentivos fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros.

§ 2° – A forma e as condições de destaque, escrituração, apuração e recolhimento
do valor resultante do adicional de alíquota de que trata o  caput  deste artigo serão
estabelecidas em regulamento, o qual poderá prever o destaque, a escrituração, a
apuração e o recolhimento, em separado, do referido valor.

§ 3° – A responsabilidade por substituição tributária prevista no art.  22 desta lei
aplica-se ao adicional de alíquota de que trata o caput deste artigo.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no
exercício  financeiro  subsequente  ao  da  sua publicação,  observado  o  disposto  na
alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição da República.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa este projeto de lei,

que  acrescenta  dispositivo  à  Lei  n°  6.763,  de  1975,  que  consolida  a  legislação
tributária do Estado de Minas Gerais.

O  projeto  foi  apresentado  no  ano  de  2013  pela  Comissão  Especial  para  o
Enfrentamento do Crack, após a apresentação do relatório final da comissão; contudo
foi  arquivado  em  virtude  do  final  da  legislatura,  sendo  necessário  o  seu
desarquivamento, para que possamos retomar a discussão do assunto nesta Casa
Legislativa.

O Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes –
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Funpren – tem o objetivo de possibilitar a obtenção e a administração de recursos
financeiros destinados ao desenvolvimento de ações, visando a combater o uso de
drogas, substâncias entorpecentes e afins, especificados na legislação federal. São
beneficiários  do  Fundo  órgãos  ou entidades  públicas  ou  privadas  que atuem  nas
áreas  de  prevenção,  fiscalização  e  repressão  ao  uso  de  entorpecentes  e  que
destinem  recursos  para  a  realização  de  programas  de  prevenção  do  uso  de
entorpecentes;  promovendo  o  desenvolvimento,  em  conjunto  com  os  diversos
segmentos  da  sociedade,  de  projetos  de  formação profissional  para  tratamento  e
recuperação de dependentes, bem como para repressão e controle de uso ou tráfico
de drogas, o incentivo à formação de grupos de apoio para atendimento aos usuários
de drogas e aos seus familiares e a confecção de textos educativos para divulgação
junto a grupos de risco, com informações sobre prevenção e tratamento de uso de
entorpecentes.

Tendo em vista a importância da finalidade e do crescente agravamento da questão
das drogas no País, consideramos necessária a inclusão de outras fontes de recursos
para o seu combate. Por essa razão, propomos este projeto, que, juntamente com a
proposta de emenda à Constituição, reapresentada por este parlamentar, possibilitará
a destinação dos recursos provenientes do adicional sobre a alíquota do ICMS para o
Funpren.  Ressaltamos  que  a  proposição  se  encontra  em  conformidade  com  os
princípios constitucionais da anterioridade e da anterioridade nonagesimal.

Por esse motivo,  contamos com o apoio dos nobres pares para que o Funpren
possa receber maior aporte de recursos para atuar na prevenção e no combate ao
uso de drogas.

–  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 1.490/2015
Dispõe sobre regras de tratamento de presentes e brindes aplicáveis às autoridades

públicas no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica vedada a aceitação de presentes e brindes por autoridades públicas.
Art. 2º – A proibição se refere ao recebimento de presentes de qualquer valor, em
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razão do cargo que ocupa a autoridade, quando o ofertante for pessoa, empresa ou
entidade que:

I – esteja sujeita à jurisdição regulatória do órgão a que pertença a autoridade;
II – tenha interesse pessoal, profissional ou empresarial em decisão que possa ser

tomada pela autoridade, individualmente ou de caráter coletivo, em razão do cargo;
III – mantenha relação comercial com o órgão a que pertença a autoridade;
IV – represente interesse de terceiros, como procurador ou preposto, de pessoas,

empresas ou entidades compreendidas nos incisos I, II e III.
Art. 3º – É permitida a aceitação de brindes, como tais entendidos aqueles:
I – que não tenham valor comercial ou sejam distribuídos por entidade de qualquer

natureza  a  título  de  cortesia,  propaganda,  divulgação  habitual  ou  por  ocasião  de
eventos  ou  datas  comemorativas  de  caráter  histórico  ou  cultural,  desde que  não
ultrapassem o valor unitário de R$ 100,00 (cem reais);

II – cuja periodicidade de distribuição não seja inferior a doze meses;
III – que sejam de caráter geral e não se destinem a agraciar exclusivamente uma

determinada autoridade.
Art. 4º – Se o valor do brinde ultrapassar a R$ 100,00 (cem reais), será ele tratado

como presente.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este projeto  de  lei  tem  como  intenção  vedar  o  recebimento  de

presentes e  brindes por  servidores  públicos  e  proibir  a  aceitação de presentes  e
brindes dados por  pessoa,  empresa ou entidade que tenha interesse em decisão
servidor público.

Pedimos o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.491/2015

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 14.318, de 19 de junho de 2002,
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que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Piumhi  o  imóvel  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  – O imóvel  localizado no Município  de  Piumhi  a que se refere a  Lei  nº

14.318, de 19 de junho de 2002, passa a destinar-se à construção de uma unidade
básica de saúde.

Art. 2° – O imóvel de que trata o art. 1º reverterá ao patrimônio do Estado se, findo
o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no art. 1°.

Art. 3° – Fica revogado o art. 2º da Lei nº 14.318, de 2002.
Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Atualmente o Município de Piumhi, não dispondo de imóveis próprios

suficientes para acomodar toda a sua unidade de saúde,  está sujeito a eventuais
gastos mensais com locações de imóveis, o que vem onerando de forma considerável
os cofres públicos.

Por outro lado, possui um imóvel  com área de 360m², localizado na Rua Anielo
Agresta, no Bairro Jardim Santo Antônio, doado pelo Estado, com autorização dada
pela Lei nº 14.318, de 2002; porém, essa norma determina que o bem seja usado
para a construção da sede da Associação dos Moradores do Bairro Jardim Santo
Antônio.

Como essa  obra  não  foi  efetivada,  e  visando  a  preservar  o  referido  imóvel  e,
principalmente, dar a ele funcionalidade, uma vez que o bem está ocioso e sujeito a
invasões  e  depreciação,  pretende  a  Prefeitura  de  Piumhi  instalar  no  local  uma
unidade  básica  de  saúde,  o  que,  além  de  trazer  economia  aos  cofres  públicos,
facilitará o acesso da população a atendimento médico.

Pelo  aludido,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
proposição.

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



1045
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 1.492/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Recuperação  para  Dependentes

Químicos  São  Miguel  Arcanjo  –  Comunidade  Terapêutica  São  Miguel  Arcanjo  –
CTSMA –, com sede no Município de Itatiaiuçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Recuperação para

Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo – Comunidade Terapêutica São Miguel
Arcanjo – CTSMA –, com sede no Município de Itatiaiuçu.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Léo Portela
Justificação:  A  Associação  de  Recuperação  para  Dependentes  Químicos  São

Miguel  Arcanjo  tem  como  objetivos  o  fortalecimento  de  vínculos  familiares  e
comunitários, a promoção de ações sociais, entre outros.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a 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 para a aprovação deste
projeto de lei.

–  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 1.493/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.644/2014)

Institui a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de
Condutas Antissindicais no âmbito da administração direta e indireta dos Poderes do
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Conscientização,  Prevenção  e

Combate à Prática de Condutas Antissindicais no âmbito da administração direta e
indireta dos Poderes do Estado, a ser realizada anualmente na última semana do
mês de março.
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Art. 2° – A semana a que se refere o art. 1° fica incluída no calendário oficial de
eventos do Estado.

Art. 3° – Na Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática
de  Condutas  Antissindicais  poderão  ser  promovidas  atividades  que  visem  à
conscientização  do  servidor  público  mineiro  quanto  à  prática  de  condutas
antissindicais, entre elas palestras e debates, esclarecimentos, produção de cartilhas,
propagandas publicitárias e distribuição de folhetos informativos e explicativos.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  A Semana  Estadual  de  Conscientização,  Prevenção  e  Combate  à

Prática de Condutas Antissindicais no âmbito da administração direta e indireta dos
Poderes do Estado será uma instância democrática no calendário de Minas Gerais
para  discussão  e  apresentação  dos  principais  pontos  relativos  a  condutas
antissindicais, mecanismos de prevenção, coibição e punição.

Será um valiosíssimo instrumento de fomento e indução para a consolidação do
direito  fundamental  à  liberdade sindical  e  da democracia  participativa,  expressões
relevantes  e  integrantes  do  conceito  de  cidadania  plena,  desafio  previsto  na
Resolução n° 198, do Conselho Nacional de Justiça, elaborado para os próximos seis
anos (2015 a 2020).

Também se apresentará como ferramenta indispensável para conscientização sobre
direitos  e  deveres,  porquanto  a  prática  de  condutas  antissindicais  no  âmbito  do
serviço  público  pode  ser  caracterizada  como  modalidade  de  improbidade
administrativa, nos termos do o art. 11 da Lei Federal nº 8.429, de 1992, em razão do
evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à impessoalidade, ao
agir deliberadamente em prejuízo de alguém, desafio também previsto na Resolução
n° 198.

Outrossim, a instituição da semana será um valiosíssimo instrumento de fomento e
indução para a conscientização sobre direitos e deveres no capítulo de consolidação
do  diálogo  social,  a  valorização  da  negociação  coletiva  entre  trabalhadores  e
empregados, a boa-fé objetiva na negociação coletiva, as convenções e os acordos
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coletivos  de  trabalhos,  direito  fundamental  à  liberdade  sindical  e  da  democracia
participativa,  expressões  relevantes  e  integrantes  do  conceito  de  adoções  de
soluções alternativas de conflito, desafio também previsto na Resolução n° 198.

A semana  criará  um  fórum  institucional  permanente  de  estudos,  discussões  e
debates  dos  mecanismos  de  prevenção  e  punição  à  prática  de  condutas
antissindicais, despertando no servidor público o interesse pelo seu domínio técnico,
seus conceitos, seus princípios.

Enfim, a semana produzirá um ambiente de consciência dos direitos e deveres, com
exercício pleno da cidadania.

A ALMG tem a responsabilidade social  de disseminar,  conscientizar  e difundir  o
regime jurídico-normativo em vigor  contra  o combate  à conduta  antissindical.  É o
contributo democrático do parlamento mineiro ao histórico de lutas e conquistas que
vieram de forma tão árdua para o movimento sindical.

Induvidosamente,  o  movimento  sindical  contribui  para  o  avanço democrático  do
nosso país. O diálogo social,  a negociação coletiva, as convenções coletivas e as
convenções  e  acordos  coletivos  de  trabalho,  o  trabalho  decente  e  digno,  da
distribuição  de  renda,  da  preservação  dos  direitos  trabalhistas  e  sindicais,  da
participação do mundo do trabalho no cenário político-institucional marcam trajetória
vitoriosa dos sindicatos.

Na atualidade, vem-se consolidando a perspectiva de que os agentes públicos que,
direta ou indiretamente, impeçam ou inibam a negociação coletiva da ação sindical
podem, em tese, ser responsabilizados por prática de improbidade administrativa, por
violação  ao  caput do  art.  11  da  Lei  Federal  nº  8.429,  de  1992,  constituindo-se,
outrossim, práticas antissindicais os clássicos casos de uso de coação, intimidação,
represália,  ameaça das lideranças dos trabalhadores e sindicais, enfim, que criem
impedimentos ou  obstáculos ao  desempenho da atividade sindical,  dos conselhos
fiscais, das comissões internas ou movimentos de reivindicações.

A propósito, calha à fiveleta o magistério clássico de Geraldo Ataliba em sua obra A
República e Constituição, Editora Revista dos Tribunais, 1985, São Paulo, página 17,
constante da parte introdutória, in verbis:

“O  administrado  se  sente  inseguro,  indefeso.  A  multiplicidade  o  surpreende.
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Desaparece toda veleidade de participação. Não há sequer aparência de lealdade do
Estado no fazê-lo saber do que se trama, que se lhe pretende, que se lhe vai exigir.
Nesse clima, desaparece qualquer ideia de direito. Não se pode falar em sistema.
Não cabe cogitar de coerência. Muita vez o administrado só toma conhecimento de
uma pretensão administrativa, ao ser punido por violação de um preceito de cuja
existência nem sequer tinha a possibilidade de desconfiar.

Com isso, inibe-se o produtor; castiga-se a iniciativa; sufoca-se a crítica; anula-se a
simples vontade de colaboração. Assim, aniquila-se a liberdade, precisamente o bem
jurídico em torno do qual a própria noção da Constituição foi erigida.

A  única  certeza,  nesse  clima  destruidor,  é  a  do  agigantamento  do  arbítrio,
desenvoltura  da  prepotência,  animação  da  desigualdade,  da  corrupção,  da
concussão, do peculato.

Nessa balbúrdia, a crítica, a colaboração não cabem. A deslealdade da autoridade,
acostumada à impunidade se faz regra. Desaparece a legalidade, olvida-se a relação
de administração. Desvanece-se o espírito republicano.

(...)
Dar combate ao arbítrio, conter a força desregrada do Executivo, moderar a ação

despótica da Administração (tarefa hercúlea) parece impossível e inútil.  Impossível
pelo  vulto,  complexidade e  penetração dos  vícios.  Inútil  porque tudo isso  é  mera
consequência, simples sintoma.

O grande mal, fulcro de todo esse desconcerto, está na impunidade das usurpações
primeiras,  a acomodação do Legislativo,  omisso no seu dever  de vigilância  e  na
autocastração do Judiciário,  ao recusar-se a pôr  em primeiro lugar,  como de seu
dever, o assegurar a supremacia da Constituição.

Cruas, porém argutas, as considerações que Agustin Gordilho tece sobre a 'crise'
do  direito  público  que  vamos  conhecendo,  tese  essa  que  se  desenvolve
paralelamente à intensificação do despotismo e desenvoltura do arbítrio”.

Aliás, ganha relevo o entendimento de configuração de conduta antissindical como
a conduta da administração pública que discrimine o servidor público em razão de
sua filiação a sindicato, participação em greve, atuação em entidade sindical ou em
representação dos trabalhadores nos locais de trabalho, bem como constranger sub-
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repticiamente  o servidor  a  comparecer  ao  trabalho,  com o  objetivo  de frustrar  ou
dificultar o exercício do direito de greve.

Os  sindicatos  e,  em  situação  ainda  mais  peculiar,  os  sindicatos  de  servidores
públicos  conquistaram  seu  espaço  através  de  um  histórico  de  muita  luta.  O
reconhecimento da liberdade sindical como um direito social fundamental previsto na
Constituição  foi  um  grande  avanço,  reconhecendo  a  legitimidade  e  contribuição
dessas entidades na construção de um Estado Democrático de Direito.

Por outro lado, sempre haverá aqueles que tentarão solapar os direitos coletivos,
tentar  restaurar  o  autoritarismo  e  retirar  a  voz  das  massas.  E  as  condutas
antissindicais  são  as  ferramentas  comumente  utilizadas  por  essas  pessoas  mal-
intencionadas.  Incumbe  aos  sindicatos  e  aos  trabalhadores  combaterem  essas
condutas. Esperamos que esta cartilha incentive a denúncia e o combate a essas
situações ilegais que visam restringir a liberdade sindical.

Deveras,  o projeto de lei  criará  clima e atmosfera estratégica para consolidar  a
consciência sindical, favorecendo o pensamento crítico, na lógica do saber pensar,
afinado com postura de logicar com a realidade, compreendendo que o movimento
sindical  é  uma dinâmica  não  linear,  não  sequencial,  não  digital,  não  algorítmica,
porquanto  a  luta,  a  reivindicação,  a  divergência  de  ideias  e  visões  de  mundo
favorecem o debate democrático e civilizado.

Os parâmetros  da noção de discutibilidade e do pensamento crítico informam e
presidem a conduta da liberdade sindical, tudo isso dentro de uma agenda que busca
sempre  construir  a  autoridade  do  argumento,  e  não  prestigiar  o  argumento  de
autoridade.

A semana terá  o mérito  de  fomentar  um ambiente de postura crítica,  de  saber
pensar,  sem vassalagem, sem subserviência,  sem subalternidade,  sem servidores
adestrados,  enfim,  luta  pela  gestação  de  um  servidor  com  a  capacidade  de
interpretação e pensamento crítico, fundamental para a prevenção e luta contra as
condutas antissindicais.

A semana permitirá a aprendizagem reconstrutiva permanente, com estudos, ideias,
experiência, maturidade, julgamento, perspectiva e reflexões.



1050
____________________________________________________________________________

A compreensão do fenômeno da conduta antissindical passa a ideia de fomentar
um servidor-aprendiz permanente, com autonomia criativa e emancipatória.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação de
nosso projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.494/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.642/2014)

Institui a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de
Assédio Moral no âmbito da administração direta e indireta dos Poderes do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Conscientização,  Prevenção  e

Combate à Prática de Assédio Moral no âmbito da administração direta e indireta dos
Poderes  do  Estado,  a  ser  realizada  anualmente  na  segunda semana do mês  de
março.

Art. 2° – A semana a que se refere o art. 1° fica incluída no calendário oficial de
eventos do Estado.

Art. 3° – Na Semana Estadual da Conscientização, Prevenção e Combate à Prática
de Assédio Moral poderão ser promovidas atividades que visem à conscientização da
população  quanto  a  essa  prática,  entre  elas  debates,  palestras,  esclarecimentos,
produção de cartilhas e material gráfico para conscientização.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  A Semana  Estadual  de  Conscientização,  Prevenção  e  Combate  à

Prática de Assédio Moral no âmbito da administração direta e indireta dos Poderes do
Estado  será  uma instância  democrática  no  calendário  estadual  para  discussão  e
apresentação  dos  principais  pontos  relativos  às  condutas  de  assédio  moral,
mecanismos de prevenção, coibição e punição, inclusive sua caracterização como ato
de  improbidade  administrativa,  nos  termos  do  histórico  julgamento  do  Resp  nº
1.286.466/RS, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.
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A instituição da semana em questão será um valioso instrumento de fomento e
indução para a consolidação do direito fundamental à cidadania plena, cujo eixo-raiz
é a dignidade da pessoa humana, cidadania essa consagrada como desafio previsto
na Resolução n° 198, do Conselho Nacional de Justiça, elaborado para os próximos
seis anos (2015 a 2020).

A instituição da semana em comento também se apresentará como uma ferramenta
indispensável para conscientização sobre direitos e deveres, afinada inclusive com as
diretrizes previstas no art. 9º da Lei Complementar n° 116, de 11/6/2011, porquanto a
prática de assédio moral no âmbito do serviço público pode ser caracterizada como
modalidade de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei Federal nº
8.429,  de  1992,  em  razão  do  evidente  abuso  de  poder,  desvio  de  finalidade  e
malferimento  à  impessoalidade,  por  ser  ação  deliberada  em  prejuízo  de  alguém,
improbidade administrativa essa erigida como desafio previsto na Resolução n° 198,
acima referida.

A semana em tela criará um fórum institucional permanente de estudos, discussões
e debates dos mecanismos de prevenção e punição à prática de condutas de assédio
moral, despertando no servidor público o interesse pelo seu domínio técnico, seus
conceitos, seus princípios e regras específicas previstos na Lei Complementar n° 116,
de 11/6/2011.

A Semana  Estadual  de  Conscientização,  Prevenção  e  Combate  à  Prática  de
Assédio Moral produzirá um ambiente de consciência dos direitos e deveres, com
exercício pleno da cidadania.

A ALMG tem o dever moral de disseminar, conscientizar e difundir o regime jurídico-
normativo em vigor para o combate ao assédio moral, previsto na Lei Complementar
n° 116, de 2011, protegendo a dignidade do servidor. É o contributo democrático do
parlamento mineiro em defesa da saúde física e mental do servidor público.

Deveras, o projeto de lei criará clima e atmosfera estratégicos para consolidar a
consciência  do  servidor  e  das  entidades  de  classe,  sindicatos  e  associações,
favorecendo o pensamento crítico, na lógica do saber pensar, com visões de mundo
diversificadas, favorecendo o debate democrático e civilizado.

Os parâmetros da noção de discutibilidade e do pensamento crítico devem informar
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a orientação profissional do servidor público contemporâneo, tudo isso dentro de uma
agenda que busca sempre construir a autoridade do argumento, e não prestigiar o
argumento de autoridade.

A semana terá  o mérito  de  fomentar  um ambiente de postura crítica,  de  saber
pensar,  sem vassalagem, sem subserviência,  sem subalternidade,  sem servidores
adestrados, enfim, de luta pela gestação de um servidor público com capacidade de
interpretação e pensamento crítico, fundamental para a prevenção e luta contra as
condutas de prática de assédio moral.

Enfim, a semana permitirá a aprendizagem reconstrutiva permanente, com estudos,
ideias,  experiência,  maturidade,  julgamento,  perspectiva  e  reflexões.  Por  essas
razões, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação de nosso projeto de
lei.

– 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 1.495/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.643/2014)

Institui a Semana Estadual de Conscientização, Fomento e Estímulo ao Tratamento
Adequado de Solução de Conflito de Interesses Sociais com o Incentivo da Utilização
dos Métodos Alternativos e Consensuais  no Âmbito do Poder Judiciário  junto aos
Tribunais Estaduais, Federais e à Justiça do Trabalho no Estado de Minas Gerais, a
ser realizada anualmente na última semana do mês de novembro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Conscientização,  Fomento  e

Estímulo ao Tratamento Adequado de Solução de Conflito de Interesses Sociais com
o Incentivo  da  Utilização  dos  Métodos  Alternativos  e  Consensuais  no  Âmbito  do
Poder Judiciário junto aos Tribunais Estaduais, Federais e à Justiça do Trabalho no
Estado de Minas Gerais, a ser realizada anualmente na última semana do mês de
novembro.

Art. 2° – A semana a que se refere o art. 1° fica incluída no calendário oficial de
eventos do Estado.

Art.  3°  –  A semana instituída  por  esta  lei  será  destinada à  conscientização  da
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população acerca da importância dos métodos alternativos de solução de conflitos
sociais, entre os quais a conciliação, a mediação, a arbitragem, inclusive no âmbito
extrajudicial,  e  a  justiça  restaurativa,  entre  outros,  e  consistirá  na  realização  de
palestras, debates, esclarecimentos e propagandas publicitárias e na distribuição de
folhetos informativos e explicativos.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  A Semana  Estadual  de  Conscientização,  Fomento  e  Estímulo  ao

Tratamento Adequado de Solução de Conflito de Interesses Sociais com o Incentivo
da Utilização dos Métodos Alternativos e Consensuais no Âmbito do Poder Judiciário
junto aos Tribunais Estaduais, Federais e à Justiça do Trabalho no Estado de Minas
Gerais  será  uma instância democrática  no calendário de eventos do Estado,  que
estimulará a cultura do diálogo e da paz social.

Constituirá um valiosíssimo instrumento de fomento democrático e participativo da
compreensão técnica, do debate, do esclarecimento e da aprendizagem da utilização
de métodos alternativos de solução de conflitos. Será um canal aberto e permanente
de compreensão, por parte da própria sociedade, de sua relevante responsabilidade
pela  recomposição  da  ordem  jurídica  rompida.  Essa  atitude  vai  ao  encontro  do
objetivo de adotar soluções alternativas de conflito, desafio previsto na Resolução n°
198, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o planejamento e a gestão
estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências, prevendo ações a
serem implementadas entre 2015 e 2020.

Outrossim, a semana estadual fortalecerá a cidadania consciente,  responsável  e
madura, com uma efetiva democracia participativa na solução coletiva do problema
relativo  ao  acúmulo  de  processos,  a  chamada  “litigância  serial”,  nas  palavras  do
ministro Ricardo Lewandowski, e a internalização de medidas que revertam a cultura
de  excessiva  judicialização  das  relações  sociais  e  permitam  apenar  a  litigância
protelatória, o que garantirá a efetivação dos direitos da cidadania, desafio também
previsto na Resolução n° 198.

A semana  criará  um  fórum  institucional  permanente  de  estudos,  discussões  e
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debates  acerca  dos  mecanismos  de  estímulo  e  aperfeiçoamento  dos  métodos
alternativos de solução de conflito,  como a conciliação, a mediação, a arbitragem,
inclusive no âmbito extrajudicial, e a justiça restaurativa, e produzirá um ambiente de
consciência dos direitos e deveres, com exercício pleno da cidadania.

De fato,  este  projeto  de  lei  criará  uma atmosfera  estratégica  para  consolidar  a
consciência cidadã da paz social,  favorecendo o pensamento crítico, na lógica do
saber pensar, afinado com a postura de logicar com a realidade, compreendendo-se
que a litigiosidade excessiva é incompatível  com a nova ordem da cultura da paz
social.

Os  parâmetros  da  noção  de  discutibilidade  e  do  pensamento  crítico  devem
enformar  os trabalhos democráticos da  ALMG, dentro de uma agenda que busca
sempre construir a autoridade do argumento no lugar de prestigiar o argumento de
autoridade.

Enfim, a semana que este projeto propõe instituir  terá o mérito de fomentar um
ambiente  de  postura  crítica,  em  que  se  saiba  pensar  sem  vassalagem,  sem
subserviência, sem subalternidade, sem jurisdicionados cidadãos adestrados. Enfim,
por  meio  deste  projeto,  luta-se  pela  gestação  de  cidadãos  com  capacidade  de
interpretação  e  pensamento  crítico,  o  que  é  fundamental  para  a  prevenção  do
deletério fenômeno da judicialização excessiva das relações sociais.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação de
nosso projeto de lei.

– 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 1.496/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.830/2013)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de obras em período não coincidente
com férias ou feriados prolongados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  As  obras  de  duplicação,  recapeamento  asfáltico,  saneamento  e

infraestrutura nas rodovias e estradas vicinais no Estado devem ser realizadas em
período nunca coincidente com férias escolares ou feriados prolongados.
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Parágrafo único – A obrigatoriedade referida neste artigo estende-se a serviços de
reparos, obras de arte, melhoria, ampliação, duplicação, saneamento e infraestrutura.

Art. 2º – Para que a realização das referidas obras não coincida com os períodos
indicados  no  artigo  anterior,  deverá  haver  padronização  na  execução  desses
serviços, no calendário de cada exercício.

Parágrafo único – A padronização a que se refere o caput deste artigo consiste no
agendamento da execução de obras nas condições a serem fixadas em regulamento.

Art. 3º – No caso de força maior, calamidade pública ou grave acidente, poderão ser
realizadas as intervenções nas rodovias  e estradas vicinais  objetos  desta lei  para
sanar eventual dano iminente.

Art. 4° – O contrato relativo a cada uma das obras deverá conter cláusula expressa
sobre o disposto nesta lei, bem como as sanções civis e administrativas cabíveis aos
responsáveis solidários pela execução dos serviços, em caso de descumprimento.

Art. 5º – A empresa responsável pela execução da obra deverá, por meio de placas
e avisos de fácil  visualização,  informar aos usuários das vias em questão que os
serviços realizados nos canteiros somente são interrompidos nos períodos indicados
no art. 1°desta lei.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Mário Henrique Caixa
Justificação: A proposição ora apresentada pretende proibir a realização de obras

em  períodos  que  coincidam  com  a  época  de  férias  ou  feriados  prolongados.  A
proposta vem ao encontro das reivindicações dos usuários das estradas de rodagem
do nosso Estado.

No período de férias escolares e nos feriados prolongados, as famílias programam
suas viagens, visando a momentos de descanso e lazer. Devido a isso, o tráfego se
intensifica nas rodovias de todo o País.

Além disso, muitas vezes o poder público decide executar obras e intervenções nas
rodovias estaduais, tornando a viagem e a vida dos usuários um verdadeiro suplício.
As pessoas enfrentam trechos de trânsito lento devido ao estreitamento das pistas.

Desse modo,  urge compatibilizar  a  execução de obras  com períodos de menor
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tráfego, não somente para atender as queixas dos usuários das rodovias e estradas
vicinais, mas sobretudo para facilitar os serviços dos trabalhadores e a movimentação
dos tratores, guindastes e betoneiras nos canteiros de obras.

Ademais,  a  medida  contida  na  proposta  em  pauta  propiciará  mais  segurança,
evitando acidentes com veículos, e beneficiará os usuários de nossas estradas e os
trabalhadores da construção, que são o alicerce do desenvolvimento do Estado.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.497/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.702/2014)

Institui a Semana Estadual de Valorização da Vida e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica instituída a Semana Estadual de Valorização da Vida, a ser realizada,

anualmente,  na semana que compreender  o dia 10  de  setembro,  Dia  Mundial  de
Prevenção ao Suicídio.

Art. 2° – A semana a que se refere o art. 1° fica incluída no calendário oficial de
eventos do Estado de Minas Gerais.

Art. 3° – A Semana Estadual de Valorização da Vida tem por finalidade a reflexão e
a conscientização sobre essa temática, objetivando dignificar a vida no planeta em
reação ao aumento de índice de suicídios, estatisticamente comprovado, que assola
a população do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – A Semana Estadual de Valorização da Vida terá como diretrizes:
I  –  alertar  a  população  sobre  como  diagnosticar  possíveis  suicidas,  utilizando

veículos de comunicação de grande acesso;
II – promover o encontro com especialista na área para debater o assunto;
III – elaborar e distribuir cartilhas didáticas para órgãos públicos, tais como escolas

e  hospitais,  capacitando  funcionários  para  lidar  com  pessoas  que  tenham
pensamentos suicidas.

Art. 4° – Na Semana Estadual de Valorização da Vida serão realizados palestras,
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debates, seminários, audiências públicas, esclarecimentos, propagandas publicitárias
e distribuição de folhetos informativos e explicativos.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  A  Semana  Estadual  de  Valorização  da  Vida  será  uma  instância

democrática  no  calendário  oficial  de  eventos  do  Estado  de  Minas  Gerais  para
discussão e apresentação dos principais pontos relativos a tutela do direito à vida,
mormente a construção e a concepção de ações institucionais do poder público. O
discurso de valorização da vida se torna estéril se não estiver acompanhado de ações
que proporcionem o protagonismo do poder público e da sociedade civil organizada
diante de uma articulada intencionalidade de dignificar o valor da vida.

A instituição da semana em questão será um valiosíssimo instrumento de fomento e
indução para a consolidação do direito à vida, primeiríssimo direito da cidadania no
sentido pleno, que se afigura como caro desafio previsto na Resolução n° 198, do
Conselho Nacional de Justiça, elaborado para os próximos seis anos (2015 a 2020).

O Ministério da Saúde há muito baixou a Portaria n° 1.876, de 2006, que institui
diretrizes nacionais para prevenção do suicídio. Nessa portaria, ressaltam-se, entre
outros fatores: a importância epidemiológica do registro de suicídio e das tentativas; a
necessidade  da  identificação  das  comorbidades  em  populações  vulneráveis;  o
aumento das taxas na faixa etária entre 15 e 25 anos; os danos causados aos que
convivem com o suicida; a necessidade de ações integrais de promoção e prevenção
em todos os níveis de atenção à saúde.

Entre os  principais  objetivos  da  referida  portaria  está a  promoção  de  ações de
educação permanente dos profissionais de saúde de atenção básica, dos serviços de
saúde mental, das unidades de urgência e emergência, de acordo com os princípios
da integralidade e da humanização.

Falar em vida em todos os seus matizes, com consistência embasada em políticas
públicas  referendadas  pelo  coletivo  social  e  afiançadas  pela  reflexão  e  pela
experiência das comunidades local e global, demonstrará metodologia pro-ativa do
parlamento na busca de resultados práticos para as demandas reais do ser humano.
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A Assembleia Legislativa deverá compreender que o suicídio é um problema de
saúde pública e, mesmo assim, pouco discutido. Tratar desse assunto não é relatar
como aconteceu a morte, mas sim o que a provocou. A prevenção ainda é o melhor
remédio para evitar  que as pessoas entrem em depressão e, para se livrarem do
sofrimento, optem por tirar a própria vida.

Refletir,  avaliar  e  encaminhar  tais  demandas,  num  tempo  sistematizado  e
institucionalizado e com objetivo de fazer fluir os indicadores que visam à satisfação
das necessidades humanas, é de suma importância em nossos dias. Vivemos num
contexto  em  que  o  consumismo  faz  parte  do  modus  vivendi.  Nesse  sentido,  se
fundamenta a instituição de uma Semana de Valorização da Vida.

A temática suicídio  envolve  a vulnerabilidade da saúde pública,  não podendo o
Estado  de  Minas  Gerais,  a  família  e  a  sociedade  civil  organizada  furtar-se  à
responsabilidade social que inegavelmente detêm. A inviolabilidade do direito à vida
está  edificada  em  preceito  basilar  inserto  no  art.  5°,  caput,  da  Constituição  da
República. Por isso se faz urgente a instituição de uma Semana de Valorização da
Vida no Estado de Minas Gerais, a ser comemorada anualmente na semana do dia
10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, tendo entre seus objetivos:
alertar a população sobre como diagnosticar possíveis suicidas, utilizando veículos de
comunicação de grande acesso; promover encontro com especialistas na área para
debater  o  assunto;  elaborar  e  distribuir  cartilhas  didáticas  a  órgãos  públicos,
capacitando  funcionários  para  lidarem  com  pessoas  que  tenham  pensamentos
suicidas; servir como um espaço de reflexão e avaliação sobre a vida.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

–  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 1.498/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.023/2013)

Dispõe sobre medidas de prevenção e combate à dengue no Estado e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  O  Estado  adotará  medidas  de  prevenção  e  combate  à  dengue,  em
consonância com o que determina a legislação federal e a estadual, observados os
objetivos e diretrizes previstos nesta lei.

Art. 2° – Como medida de prevenção e combate à dengue, o Estado elaborará o
Plano Estadual de Educação em Saúde e Mobilização Social contra a Dengue, que
incluirá:

I – notificação dos casos da dengue no Estado, conforme normatização estadual e
federal;

II – investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por dengue;
III – busca ativa de casos de dengue nas unidades de saúde públicas, privadas e

filantrópicas;
IV – vigilância epidemiológica da dengue;
V  –  coleta  e  envio,  ao  laboratório  de  referência,  de  material  relativo  a  casos

suspeitos de dengue para diagnóstico e isolamento viral, quando indicado;
VI – levantamento de índice de infestação;
VII – execução das ações de controle mecânico, químico e biológico do vetor da

dengue;
VIII – divulgação de informações e análises epidemiológicas da dengue;
IX – gestão dos estoques de insumos estratégicos, inclusive com abastecimento

dos executores das ações previstas, nos municípios do Estado;
X – coordenação e execução das atividades de educação em saúde e mobilização

social de abrangência municipal;
XI  –  apresentação  bimestral  dos  resultados  do  plano  de  que  trata  esta  lei  ao

Conselho Estadual de Saúde;
XII – campanhas permanentes de esclarecimento sobre as formas de prevenção e

erradicação da dengue;
XIII – serviço de informação à população;
XIV –  fiscalização de imóveis,  edificados  ou  não,  que sediem estabelecimentos

públicos, privados ou mistos, inclusive residências, visando à orientação e à aplicação
de sanções previstas em lei;
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XV – imposição de penalidades, nos casos previstos e de acordo com a legislação
pertinente;

XVI – pesquisa,  em parcerias com universidades e escolas públicas e privadas,
sobre alternativas para incrementar as ações de controle da dengue.

Art. 3°– O Plano Estadual de Educação em Saúde e Mobilização Social contra a
Dengue terá como diretrizes:

I – a introdução de conteúdos programáticos, inseridos de forma transversal nas
escolas  da  rede  pública  de  ensino,  que  esclareçam  aspectos  relacionados  à
transmissão da dengue, favorecendo sua prevenção;

II – a criação e o apoio de comitês de vigilância ambiental nos municípios, com o
objetivo  de,  periodicamente,  divulgar  dados  relativos  à  infestação  de  cada  área,
favorecendo a mobilização das comunidades atingidas;

III – o estímulo a que os municípios promovam debate permanente sobre a dengue,
a fim de desenvolver alternativas para o efetivo controle da doença;

IV – o apoio à criação de comissões municipais permanentes de acompanhamento
do Plano Estadual de Prevenção e Controle da Dengue;

V – o estudo de estratégias de comunicação social e esclarecimento da população
sobre  as  causas  e  consequências  da  dengue,  fomentando  o  envolvimento  da
sociedade;

VI – o estímulo à produção de materiais educativos e informativos;
VII – o serviço de informação e orientação sobre a dengue, que utilizará os mais

variados recursos de infraestrutura disponíveis;
VIII – o processo de capacitação de recursos humanos, especialmente os da área

de saúde envolvidos no combate à dengue, os da área de educação e as lideranças
municipais, nas ações de prevenção e controle da doença;

IX – o estímulo à produção, ao registro e à documentação de pesquisas científicas
nas áreas de educação em saúde e mobilização social, visando ao aprimoramento e
ao incentivo à criação de novos recursos para o controle da dengue;

X – o estímulo, a divulgação, o registro e a documentação de experiências positivas
na área de educação em saúde e mobilização social no controle da dengue;

XI  –  o  apoio  e  o  incentivo  ao  desenvolvimento  e  à  divulgação  de  soluções
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alternativas nos municípios que contribuam para a prevenção e o controle da dengue;
XII – a criação de mecanismos e indicadores para acompanhamento e avaliação

das ações de educação em saúde e mobilização social na prevenção e no controle da
dengue, sob a coordenação da Fundação Estadual de Combate à Dengue – FECD.

Art. 4° – Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no prazo de cento e oitenta
dias contados da data de publicação desta lei, a Fundação Estadual de Combate à
Dengue – FECD –, com personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos,
prazo de duração indeterminado, sede e foro no Município de Belo Horizonte.

Parágrafo único – A FECD terá patrimônio e receita próprios, autonomia gerencial,
orçamentária e financeira e será vinculada à Secretaria de Estado de Saúde.

Art.  5°  –  Compete  à  FECD a  elaboração  e  a  execução do  Plano  Estadual  de
Prevenção e Controle da Dengue, de que trata esta lei, podendo, para tanto, firmar
parcerias com entidades públicas e privadas, em articulação com o Poder Legislativo,
o Poder Judiciário, o Ministério Público e os municípios do Estado.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde, 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 1.499/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.166/2013)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 19.481, de 12 de janeiro de 2011, que institui o
Plano Decenal de Educação, de forma a assegurar aos profissionais da educação no
Estado alimentação de qualidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Anexo I da Lei nº 19.481, de 12 de janeiro de 2011, fica acrescido dos

seguintes itens:
“1.18 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de

qualidade para profissionais de educação das escolas para crianças na faixa etária
até 5 anos, destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na



1062
____________________________________________________________________________

alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos
da agricultura familiar.”;

“2.1.7 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de
qualidade para os profissionais de educação das escolas de ensino fundamental da
rede estadual, destinando, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na
alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos
da agricultura familiar.”;

“3.2.23 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de
qualidade para os profissionais de educação das escolas de ensino médio da rede
estadual,  destinando-se,  do  total  dos  recursos  próprios  aplicados  pelo  Estado na
alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos
da agricultura familiar.”;

“5.1.6 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de
qualidade para os profissionais de educação das escolas que oferecem educação
para  jovens  e  adultos  da  rede  estadual,  destinando-se,  do  total  dos  recursos
aplicados pelo Estado na alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para
a aquisição de produtos da agricultura familiar.”;

“6.1.7 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de
qualidade para os profissionais de educação das escolas para alunos matriculados na
modalidade  de  educação  especial,  destinando-se,  do  total  dos  recursos  próprios
aplicados pelo Estado na alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para
a aquisição de produtos da agricultura familiar.”;

“8.1.7 – Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de
qualidade para os  profissionais  de educação das escolas  estaduais  indígenas,  do
campo e das comunidades remanescentes de quilombos, destinando-se, do total dos
recursos  próprios  aplicados  pelo  Estado  na alimentação escolar,  no  mínimo 30%
(trinta por cento) para a aquisição de produtos da agricultura familiar.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação: A transmissão de bons hábitos alimentares, incorporada no dia a dia
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dos núcleos familiares, estende-se ao convívio escolar e é tradição nas escolas que
abrigam crianças.  Nelas,  o  professor  transmite  aos pequenos  noções  em que há
interação,  estreitamento do  convívio  em grupo,  conhecimento  do  hábito  do  outro;
enfim, é um momento especial, descontraído, mas nem por isso menos importante,
ao contrário, é rico para aluno e professor. Some-se a isso o fato de o professor não
dispor de tempo suficiente para se alimentar entre uma aula e outra ou entre uma
escola e outra; assim, a única chance que tem de se alimentar é na escola.

Assim  sendo,  a  decisão da Secretaria  de  Educação de  proibir  que o  professor
compartilhe  com  os  alunos  o  lanche  tradicionalmente  servido  a  ambos,  sob  o
argumento de que a lei  federal proíbe que isso ocorra, soa despropositada; é um
retrocesso  inaceitável  no  processo  de  aprendizagem  e  convivência  no  ambiente
escolar.

O  recente  Plano  Decenal  de  Educação  do  Estado  já  prevê  alimentação  de
qualidade  para  o  aluno,  mas  se  omitiu  quanto  à  alimentação  do  professor.  Este
projeto visa a acrescentar essa previsão ao Plano Decenal, possibilitando, assim, seja
corrigida  a  distorção  com  relação  à  alimentação  do  professor,  razão  pela  qual
contamos com o apoio dos demais pares à proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.500/2015
Institui o cadastro de veículo aéreo não tripulado – Vant – no Estado e dispõe sobre

sua autorização de uso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º –  Esta lei  institui  o cadastro de veículo aéreo não tripulado – Vant – no

Estado e dispõe sobre sua autorização de uso.
Art. 2º – Fica criado o cadastro de veículo aéreo não tripulado – Vant –, com o

objetivo de manter sob registro os dados dos fabricantes e dos proprietários.
Art.  3º  –  O  cadastro  a  que  se  refere  esta  lei  deverá  conter  as  seguintes

informações:
I – nome do fabricante;
II – modelo e número de série do Vant;
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III – carga máxima permitida;
IV – nome do revendedor;
V – nome do consumidor proprietário;
VI – identidade e CPF do proprietário;
VII – endereço completo;
VIII – finalidade de uso.
Parágrafo único – O Vant poderá ser utilizado para fim esportivo, cultural, de lazer

ou comercial.
Art. 4º – As informações previstas nos incisos I a IX do art. 3º deverão ser enviadas

ao órgão estadual no prazo de dez dias a contar da emissão da nota fiscal de venda
do produto.

Parágrafo único – Havendo o descumprimento do disposto no caput deste artigo, o
consumidor que adquirir o vant poderá suprir a falta de envio dos dados mediante a
entrega da nota fiscal ao órgão responsável pelo cadastro.

Art.  5º  –  Será  responsável  pelo  cadastro,  pela  fiscalização  e  pela  emissão  da
autorização de uso o órgão estadual assim definido na regulamentação desta lei.

Art. 6º – É permitido o voo de veículos não tripulados no espaço aéreo do Estado
de Minas Gerais.

Parágrafo único – O fabricante deverá emitir certificado de aeronavegabilidade do
produto.

Art. 7º – Para fins do disposto no art. 4°, será obrigatória a emissão de autorização
de uso por órgão estadual para a utilização do Vant.

§ 1º – A autorização de uso de que trata o caput deste artigo deverá ser renovada
anualmente.

§ 2º – A autorização prevista neste artigo será emitida até a entrada em vigor de
regulamentação do uso do Vant a ser expedida pela Agência Nacional de Aviação
Civil – Anac.

Art.  8º  –  O orçamento  vigente  atenderá  as  despesas  decorrentes  da  aplicação
desta lei, devendo ser suplementadas, caso necessário.

Art.  9º  –  O  descumprimento  do  disposto  no  art.  4º  sujeitará  a  pessoa  jurídica
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infratora a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), e, em caso de reincidência, a
multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 10 – O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  É  importante  ressaltar  que  veículo  aéreo  não  tripulado  –  Vant  –,

também  denominado  drone,  é  um  produto  popular  e  acessível.  Ele  desempenha
funções que antes somente os helicópteros e aviões realizavam. Esses produtos são
relativamente mais eficientes, seguros e com o preço ao alcance dos cidadãos.

Os Vants são divididos em três categorias: até 25kg, entre 25 e 50kg e acima de
50kg. Registre-se que futuramente cada categoria receberá regras específicas para o
registro  do  aparelho,  operação  em  áreas  públicas,  manutenção,  prevenção  de
acidentes e a formação dos pilotos.

Atualmente, seu uso, em alguns casos, tem sido para a prática de crimes, tais como
entrega  de  drogas  e  celulares  em  presídios  e  filmagens  impróprias  de  pessoas,
violando a intimidade garantida constitucionalmente.

Noticiou-se  recentemente  na  imprensa  que  mais  de  200  Vants  já  estão  em
operação no Brasil, sendo empregados para uso comercial, esportivo, cultural e de
lazer, inclusive captando imagens aéreas com mais qualidade e eficiência.

Verifica-se que ainda não existe uma legislação específica que regulamente o uso
dos veículos aéreos não tripulados em nosso país.

A proposição que apresentamos tem por objetivo criar o cadastro de veículo aéreo
não tripulado, com vistas ao controle e registro desses veículos. Além disso, trata da
necessidade  de  autorização de uso até  que  regulamentação federal  venha a  ser
expedida pela Anac.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar
Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.148/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.501/2015
Dispõe sobre a instalação de avisos sonoros em semáforos nas vias públicas do

Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Estado fica obrigado a instalar semáforos que emitam avisos sonoros

agudos e específicos, para que não sejam confundidos com outros ruídos urbanos.
Art. 2º – O poder público deverá fazer campanhas educativas e de divulgação do

sistema implantado.
Art. 3º – O poder público regulamentará e tomará providências para o cumprimento

desta lei em prazo não superior a um ano após sua entrada em vigor.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
Léo Portela
Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  diminuir  as  dificuldades  que  as

pessoas  com  deficiência  visual  sofrem  ao  transitar  pelas  ruas.  Muitas  vezes  são
dependentes da ajuda de transeuntes para que consigam realizar simples tarefas,
como a própria travessia  de  via,  ainda correndo risco  de  morte  quando  o  fazem
sozinhos.  Com  a  concretização  deste  projeto,  terão  maior  segurança  e
independência.

Atentos a essa situação e visando à divulgação das informações, apresentamos
este projeto de lei. Conto com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 555/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.502/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 982/2011)

Cria a Medalha do Mérito Desportivo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  criada  a  Medalha  do  Mérito  Desportivo,  destinada  a  condecorar

cidadãos e entidades que se destaquem por serviços prestados ao esporte.
Art. 2º – A Medalha do Mérito Desportivo será concedida:
I  –  ao  atleta  que  tenha  alcançado,  individual  ou  coletivamente,  resultado  de

significativo valor para o Estado e o País, em competições oficiais;
II – ao dirigente técnico esportivo e aos profissionais da área de educação física;
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III – ao dirigente de entidade de prática ou de administração do desporto;
IV – ao cidadão que se tenha destacado em atividades de organização, pesquisa ou

difusão do esporte mineiro e nacional;
V – à entidade de prática ou de administração do desporto ou empresa que tenha

contribuído  efetivamente  para  a  expansão  e  o  desenvolvimento  das  práticas
esportivas no Estado;

VI  –  à  autoridade  governamental  que  tenha  contribuído  efetivamente  para  a
expansão e o desenvolvimento das práticas esportivas no Estado.

§ 1º – a medalha será concedida a critério do Governador do Estado, mediante
indicação do Conselho Estadual de Desportos.

§ 2º – Serão concedidas até vinte e cinco medalhas a cada ano, respeitado o limite
de,  no mínimo, três condecorados em cada uma das categorias relacionadas nos
incisos do art. 2º.

§  3º  –  A  relação  dos  agraciados  com  a  Medalha  do  Mérito  Desportivo  será
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art.  3º  –  A  Medalha  do  Mérito  Desportivo  será  entregue  anualmente  pelo
Governador do Estado, no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte.

Art. 4º – A Medalha do Mérito Desportivo será administrada pelo Conselho Estadual
de Desportos, que manterá um livro de registro, contendo a relação dos agraciados e
seus dados biográficos, em ordem cronológica.

Art. 5º – As especificações da medalha e os critérios para sua concessão constarão
em regulamento próprio, aprovado por decreto.

Art. 6º – Fica revogada a Lei nº 3.113, de 14 de maio de 1964.
Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2015.
João Leite – Ivair Nogueira.
Justificação: A Medalha do Mérito Esportivo foi instituída no Estado por meio da Lei

nº  3.113,  de  1964.  Com  a  finalidade  de  adequá-la  ao  momento  atual,  foi
regulamentada pelos Decretos nºs 45.102 e 45.125, ambos de 2009, que, no entanto,
introduziram na norma alterações inapropriadas.

O poder regulamentar conferido ao chefe do Executivo, tanto pelo inciso IV do art.



1068
____________________________________________________________________________

84 da Constituição da República quanto pelo inciso VII  do art.  90 da Constituição
Mineira,  consiste  em  atividade  normativa  secundária.  Assim,  cabe  à  lei  inovar
originariamente  no  ordenamento  jurídico,  enquanto  o  regulamento  fica  limitado  a
desenvolver os preceitos nela constantes, dentro da órbita por ela circunscrita.

Examinando-se  o  conteúdo  dos  Decretos  nºs  45.102  e  45.125,  percebe-se,  no
entanto,  que  exorbitam  o  poder  regulamentar  e  inovam  no  ordenamento  jurídico,
ampliando o objeto da Lei nº 3.113, a que se referem, alterando-lhe o conteúdo e
extrapolando, assim, os limites a que materialmente deveriam estar adstritos.

Para  que  a  atualização  da  norma  esteja  de  acordo  com  os  preceitos  jurídicos
vigentes, deve ser realizada por meio de outra lei, em respeito à função legislativa e
ao  princípio  da  separação  de  Poderes  insculpido  no  art.  2º  da  Constituição  da
República.

É isso o que pretendemos com o projeto de lei em tela, que cria a Medalha do
Mérito  Desportivo.  Contamos,  portanto,  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a
aprovação desta proposição.

– 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.

REQUERIMENTOS
Nº  714/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para que seja asfaltada a MG-231
entre Cordisburgo e Santana de Pirapama. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  715/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que a Comarca de
Itaúna possa contar com mais dois delegados, de preferência um do sexo feminino
para assumir a delegacia da mulher, e quatro escrivães. (– À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº  716/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério de Estado do Meio Ambiente pedido de providências com
vistas à prorrogação da inscrição obrigatória para todas as propriedades e posses
ruais  no  Cadastro  Ambiental  Rural,  nos  termos  da  Lei  nº  12.651,  de  2012.  (–  À
Comissão de Política Agropecuária.)



1069
____________________________________________________________________________

Nº  717/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 48º Batalhão da
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/4/2015, em Ibirité, que resultou na
apreensão de drogas, material para dolagem, armas de fogo e na prisão de quatro
pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº  718/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão da
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 29/4/2015, em Belo Horizonte,  que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e na prisão de um homem; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  719/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 15ª Cia.
PM, pela atuação na ocorrência, em 23/4/2015, em Belo Horizonte, que resultou na
apreensão de um veículo e na prisão de um homem. (– Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 720/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto
de  congratulações  com a  Associação  Atlética  Caldense,  com  sede  em  Poços  de
Caldas,  pela  conquista  do  vice-campeonato  mineiro  de  2015.  (–  À  Comissão  de
Esporte.)

Nº  721/2015,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao procurador-geral de justiça pedido de informações consubstanciadas
em certidão de inteiro teor e cópia integral de todos os inquéritos civis públicos em
andamento ou arquivados que se relacionem com infração ou descumprimento de
condicionantes ambientais em processo de licenciamento para empreendimentos de
extração ou processamento mineral e minerodutos; certidão de inteiro teor e cópia
integral  de  todas  as  ações  por  crimes  ambientais  em  andamento  propostas  pelo
órgão contra empresas de extração mineral no Estado; e certidão de inteiro teor e
cópia  integral  de  todos  os  termos  de  compromisso  e  ajustamento  de  conduta
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assinados com empresas de mineração no Estado, bem como cópias integrais de
todos os processos que os originaram.

Nº  722/2015,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações
consubstanciadas em certidão de inteiro teor e cópia integral de todos os processos
de licenciamento ambiental para a atividade de extração mineral vigentes no Estado,
vencidos  ou  encerrados  nos  últimos  cinco  anos;  certidão  de  inteiro  teor  e  cópia
integral  de  todos  os  processos  de  licenciamento  ambiental  vigentes,  arquivados,
negados ou em tramitação que tenham como objeto a construção e operação de
minerodutos no Estado; certidão de inteiro teor com todas as autuações e multas
aplicadas a  empreendimentos minerários  no  Estado por  quaisquer  dos órgãos  de
fiscalização  ligados  a  essa  secretaria,  assim  como  as  notificações  de
descumprimento  de  condicionantes  e  demais  documentos  de  natureza  similar;
certidão de inteiro teor contendo todas as autorizações para intervenção em áreas de
preservação permanentes emitidas pelos órgãos ligados a essa secretaria ou pela
própria; e certidão de inteiro teor e cópia integral de todos os processos de emissão
ou dispensa  de  outorga  sobre  uso ou intervenção em recursos  hídricos  e  outros
direitos  outorgados  ou  dispensados  pelo  Igam  para  atividades  de  extração  e
processamento mineral e minerodutos. (– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  723/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 1ª Companhia
Independente da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/5/2015, em Belo
Horizonte, que resultou na apreensão de drogas e na prisão de uma mulher; 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  724/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º BPM e na 4ª
Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
1º/5/2015, em Juiz de Fora, que resultou na apreensão de um menor, armas e drogas
e na detenção de duas pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG
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pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo
relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  725/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 12ª Companhia
de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/4/2015,
em Açucena, que resultou na apreensão de armas, munição e quantia em dinheiro e
na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº  726/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 2ª Companhia
Independente da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/5/2015, em Padre
Carvalho,  que  resultou  na  prisão  de  cinco  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  727/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 57º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 30/4/2015,  em São Lourenço,  que
resultou na apreensão de um menor e de quantia em dinheiro, drogas e veículo 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  728/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/5/2015, em Ipatinga, que resultou na
apreensão de drogas e balança e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  729/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 1º/5/2015,  em Montes Claros,  que
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resultou na apreensão de drogas e de um menor; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  730/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 44º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/5/2015, em Mata Verde, que resultou
na apreensão de 8kg de maconha e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (– Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 731/2015, do deputado Isauro Calais,  em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Defensoria Pública pelo Dia Nacional da Defensoria, em 19 de
maio. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº 732/2015, da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, em que solicita
seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências,
acompanhado de documento que menciona,  para que os animais  apreendidos na
Feira de Arte e Artesanato de Belo Horizonte, no dia 26/4/2015, não sejam devolvidos
aos supostos proprietários, mas sim disponibilizados para adoção.

Nº 733/2015, da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, em que solicita
seja encaminhado ao Senado Federal pedido de providências para que se avalie a
possibilidade de serem incluídos, no rol de animais elencados no Projeto de Lei nº
2.833/2011, outras espécies vítimas de maus-tratos. (– Distribuídos à Comissão de
Meio Ambiente.)

Nº 734/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso às trabalhadoras e aos trabalhadores em homenagem ao
Dia do Trabalhador, em especial ao 6º Encontro Estadual dos Movimentos Sociais,
realizado de 1º a 3/5/2015.

Nº 735/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  as  obras  mencionadas  em
publicidade  oficial  do  governo,  as  quais  estariam  paralisadas,  especificando,
relativamente a cada uma, a fonte de recursos, o número do contrato, o nome do
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contratado, o objeto da obra, o local de sua realização e a ordem de paralisação com
a  respectiva  data  da  publicação  do  ato  administrativo  próprio.  (–  À  Mesa  da
Assembleia.)

Nº 736/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  o  déficit  orçamentário
mencionado  em  publicidade  oficial  veiculada  no  Dia  do  Trabalhador  e  sobre  o
aumento  de  despesas  discricionárias,  como  as  de  publicidade.  (–  À  Mesa  da
Assembleia.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  1.258/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.083/2012.
Nº  1.259/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.121/2012.
Nº  1.260/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.176/2012.
Nº  1.261/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.177/2012.
Nº  1.262/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.197/2012.
Nº  1.263/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.275/2012.
Nº  1.264/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.364/2012.
Nº  1.265/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.398/2012.
Nº  1.266/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.824/2013.
Nº  1.267/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.832/2013.
Nº  1.268/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.872/2013.
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Nº  1.269/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.937/2013.

Nº  1.270/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.939/2013.

Nº  1.271/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.019/2013.

Nº  1.272/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.090/2013.

Nº  1.273/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.305/2013.

Nº  1.274/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.306/2013.

Nº  1.275/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.320/2013.

Nº  1.276/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.367/2013.

Nº  1.277/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.370/2013.

Nº  1.278/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.583/2013.

Nº  1.279/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.688/2013.

Nº  1.280/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.759/2013.

Nº  1.281/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.782/2013.

Nº  1.282/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.764/2013.

Nº  1.283/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.819/2013.



1075
____________________________________________________________________________

Nº  1.284/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.851/2014.

Nº  1.285/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.983/2014.

Nº  1.286/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.181/2014.

Nº  1.287/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.232/2014.

Nº  1.288/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.423/2014.

Nº  1.289/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.558/2014.

Nº  1.290/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.621/2014.

Comunicações
–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Turismo e de Transporte
Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.
O deputado Carlos Pimenta* – Cumprimento o deputado Hely Tarqüínio, presidente,

amigo e companheiro, em cuja pessoa cumprimento também as colegas deputadas e
os colegas deputados aqui presentes e as pessoas que acompanham de perto os
trabalhos da Assembleia de Minas. Um abraço aos milhares de mineiros que estão
em suas casas também acompanhando nossos trabalhos.

Tenho vários assuntos, mas, com muito prazer, queremos conceder 2 minutos ao
vereador João Vítor Xavier. Desculpe, deputado João Vítor Xavier.

O deputado João Vítor  Xavier  (em aparte)*  – Fui  vereador  também, com muito
orgulho.

O deputado Carlos Pimenta* – É porque estou com uma relação de vereadores que
querem que eu cite o nome e que estiveram presentes aqui na Casa. Por isso me
confundi. De qualquer maneira, V. Exa. não pode esquecer sua origem, porque quem
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se assenta neste parlamento e passou pelo banco de uma câmara municipal com
certeza tem autoridade para falar da tribuna.

O deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  –  Muito  obrigado,  deputado Carlos
Pimenta. Quero agradecer a V. Exa. a generosidade desse tempo concedido e dizer
que o assunto que trago aqui é muito importante. Precisamos fazer uma convocação
e precisamos que esta Casa esteja ao lado dos taxistas de Belo Horizonte numa luta
muito  séria.  O  Sindicato  Intermunicipal  dos  Condutores  Autônomos  de  Veículos
Rodoviários, Taxistas e Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Minas
Gerais  –  Sincavir-MG  –  e  as  cooperativas  de  táxi  de  Belo  Horizonte  estão
convocando para uma grande manifestação na semana que vem, no próximo dia 20,
às 8 horas, no Mineirão. Será uma marcha rumo à Cidade Administrativa para um
apelo a Fernando Pimentel, governador do Estado, para o que tem acontecido com
os táxis em Belo Horizonte e na Grande BH. Não podemos deixar nossos taxistas
abandonados e desamparados nessa luta. O táxi clandestino começa a tomar conta
das praças de Belo Horizonte, começa a tomar conta de um serviço que é oficial,
licitado, regulado e controlado tanto pelo DER quanto pela BHTrans e pelas outras
prefeituras que fazem parte desse acordo intermunicipal.

Hoje, deputado Carlos Pimenta, há aplicativos de telefone celular, como o Urb, que
estão fazendo trabalho de táxi clandestino. Transportar passageiros cobrando valor é
serviço exclusivo de táxi, dos taxistas, que têm de pagar impostos, taxas, tarifas, que
passam por duríssimos processos de regulação dentro da BHTrans, por fiscalização
e, principalmente, por processo de licitação.

É uma vergonha o que está acontecendo hoje na Grande BH. Há muitos taxistas
clandestinos, piolhos, tomando conta da praça, no Aeroporto de Confins, no Aeroporto
da Pampulha e nas praças da nossa cidade.  Por  isso peço ajuda a V.  Exa.  e  à
presidência desta Casa para, na próxima semana, dia 20, estar ao lado dos taxistas
nessa luta. Vamos dizer não aos táxis clandestinos e apoiar os taxistas oficiais, que
prestam  um  belo  serviço.  Hoje,  Belo  Horizonte  tem  o  melhor  serviço  de  táxi  da
América Latina.

O deputado Carlos Pimenta* – Muito obrigado, deputado João. Conte com nosso
apoio  nessa  luta.  V.  Exa.,  que  é  uma  pessoa  atualizada  e  tem  demonstrado
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conhecimento  dos  problemas  e  das  causas  de  Belo  Horizonte  e  da  área
metropolitana,  traz  hoje  essa  informação  que  merece  o  acatamento  de  todos  os
deputados desta Casa.

Gostaria, Sr. Presidente, antes de dizer o tema que me traz à tribuna, de citar a
presença de vários vereadores da nossa querida cidade de Três Pontas nesta Casa,
os vereadores Luiz Carlos da Silva, Vítor Bárbara, Sérgio Eugênio e Alessandra, e de
Barbacena,  o vereador Márcio. Há uma procura muito grande dos vereadores por
parlamentares  desta  Casa.  Recentemente,  recebemos  a  informação  de  que
vereadores estariam vindo muito a Belo Horizonte, aumentando o número de diárias.
Na verdade, aqui deságua o problema maior dos municípios. Os vereadores querem
procurar  seus  parlamentares,  em  seus  gabinetes,  para  serem ajudados  em  suas
pretensões.  Então,  todas  as  vezes  que  eles  vierem  a  Belo  Horizonte,  ao  meu
gabinete, farei questão de recebê-los e de ressaltar a importância do seu trabalho.

Por falar em vereador, meu caro João Leite, estou recebendo agora e-mail de um
vereador  de  Capelinha,  que  me  relata  um  fato  extremamente  grave.  Quem  me
escreve é o vereador Jaílson. Ele diz o seguinte: “Caro deputado Carlos Pimenta, o
programa Geração Saúde, do governo de Minas, tem 120 academias contratadas. O
programa oferece academia gratuita para jovens de 12 a 19 anos acima do peso. Nós
estamos sem receber desde agosto de 2014, ou seja, 10 meses. Muitas academias já
estão  encerrando as atividades  atoladas  em dívidas,  pois  sempre  têm de gastar,
atualizando certidões do Cajef, para serem fornecedoras do governo de Minas, que
não está pagando. Um abraço. Solicito apoio. Vereador Jaílson, de Capelinha”. Quero
aproveitar, meu caro Léo Portela, para transformar essa mensagem do vereador em
apelo. Tenho procurado não entrar nesse atrito pragmático político que existe, PT,
PSDB. Não sou de nenhum partido, nem V. Exa. é. Aqui há o João Leite, que defende
o  PSDB,  e  outros  que  defendem  o  PT.  O importante  é  que  o  governo  Pimentel
entenda que o governo é um só, que ele pode ter sua coloração partidária, mas não
pode, de certa maneira, interromper projetos dessa magnitude.  O projeto Geração
Saúde,  meu caro  João,  tem trazido  muito  benefício  à  juventude,  que está  sendo
acolhida nas cidades com nutricionistas e psicólogos. É um projeto que tem começo,
meio e fim. Estamos falando de mais de 600 jovens que se inscreveram em Minas.
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Agora,  de  uma  hora  para  outra,  esse  programa  será  interrompido,  por  falta  de
pagamento.

Faço  desta  tribuna,  como  farei  na  Comissão  de  Esporte,  o  apelo  para  que
discutamos  um  projeto  de  tal  natureza.  Não  é  possível  que  Minas  não  esteja
preparada para dar continuação a um programa como esse. O que está correto e dá
certo tem de ser aplaudido e continuado. Como se não bastassem todos os outros
argumentos,  vivemos  um  momento  em  que  a  obesidade  está  matando  muitas
pessoas. Há jovens morrendo por infarto do miocárdio; há jovens nas filas de espera
do SUS aguardando uma cirurgia bariátrica ou um procedimento semelhante. Então,
peço a todos que me veem que se coloquem no lugar de um jovem desses, que foi
incentivado a procurar uma academia, mas, de uma hora para outra, vê seu sonho
ser  interrompido  por  falta  de  pagamento.  Portanto,  essa  denúncia  do  vereador
Jaílson, de Capelinha, é das mais graves, e vamos levá-la adiante. Daqui a pouco
vamos  conversar  com  o  amigo  Rogério  Correia  para  que  ele  encampe  essa
solicitação de reativar, com o pagamento dos atrasados, o programa Geração Saúde,
que beneficia tantos jovens que estão com problemas de sobrepeso e se inscreveram
nas  academias.  O  fato  é  que,  se  nada for  feito,  até  o  final  deste  mês  todas  as
academias vão encerrar suas atividades por  falta  de condições de bancá-las com
recursos próprios.

Outra grave ponderação que quero fazer refere-se à Unimontes, em Montes Claros,
que, sem dúvida, é uma das pouquíssimas universidades estaduais deste país que
tem credibilidade e excelência ao ministrar seus cursos superiores, com mais de 8 mil
alunos espalhados por  seus câmpus em várias  cidades do Estado.  O fato é que,
depois  de  13  anos,  a  Unimontes  abriu  um  concurso  público  para  o  qual  se
inscreveram mais de 6 mil candidatos e no qual 700 pessoas, entre professores e
serventuários  dos  mais  diversos  cursos,  foram  aprovadas.  Mas,  de  repente,  o
Ministério Público apresentou a denúncia de que não teria havido nesse concurso a
reserva de vagas para deficientes. Diante disso, o juiz de Montes Claros, pessoa que
conheço  bem  e  que  é  equilibrado,  sensato  e  absolutamente  capaz,  não  teve
alternativa  senão suspender  o  concurso.  Agora,  a  situação  está  complicada e  os
professores não têm noção de qual será o seu desfecho, enquanto as atividades da
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Unimontes, ao menos em parte, estão paralisadas. Então, o que queremos é que o
governo do Estado analise a questão com paciência e tranquilidade e, por meio de
seu departamento jurídico, faça as mudanças e as correções que forem necessárias
para que o concurso, que tanto defendemos, tenha validade.

Fizemos aprovar na Comissão de Assuntos Municipais, com o auxílio do deputado
Wander Borges, a quem agradeço desde já, requerimento de realização de audiência
na Câmara Municipal de Montes Claros para debater esse concurso da Unimontes.

Eu quero dizer a centenas de professores, às pessoas que foram aprovadas nesse
concurso,  que  esta  Casa  –  independentemente  de  questões  político-partidárias,
porque a Unimontes é minha, é do deputado Rogério, é do deputado João Leite, é do
governador, é de todos nós; ela é um patrimônio que o Estado conquistou, é uma
grande universidade –, que nós vamos fazer o possível e o impossível para haver um
desfecho favorável a respeito dessa questão da Unimontes.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Serei rápido, deputado Carlos Pimenta.
Eu quero ser  solidário a V.  Exa.  nessa questão,  pois  eu também recebi  diversas
solicitações para intervir favoravelmente ao concurso da Unimontes. Sei que V. Exa.
já marcou uma audiência pública em Montes claros no dia 27. Farei o possível para
comparecer, porque a demanda tem sido exatamente esta.

Quero parabenizá-lo pela iniciativa. Solicitaram a mim para fazer algo semelhante e
como vi  que  V.  Exa.  já  havia  tomado  a  iniciativa  para  tal,  farei  tudo  para  estar
presente.

O deputado Carlos Pimenta* – Muito obrigado, deputado. Creio que a presença de
V. Exa. e de outros deputados será importante. Quanto a isso, acredito que não é
nenhuma  ação  do  governo,  acredito  que  o  governador  Pimentel  deve  estar
preocupado com essa questão, assim como o secretário de Ciência e Tecnologia e o
secretário de Educação. Creio que é dever de todos nós alçarmos essa bandeira tão
importante, que é a bandeira da Unimontes.

Eu teria ainda, Sr. Presidente, como tema a ser discutido, a paralisação das obras
da Barragem de Berizal e de várias outras ações no combate à seca, à pobreza, à
escassez de alimentos do Norte de Minas, mas devido também à escassez do tempo
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que temos, vamos deixar para outra oportunidade. Muito obrigado.
* – Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O  deputado  Duarte  Bechir  –  Sr.  Presidente,  como  não  há  quórum,  solicito

encerramento, de plano, dos trabalhos.
O presidente – A presidência solicita 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  21  deputados.  Estes  e  os  10  em

comissão totalizam 31 parlamentares. Portanto, há quórum para a continuação dos
trabalhos. Com a palavra, para seu pronunciamento, o deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir – Caro presidente, deputado Hely Tarqüínio; meu líder
deputado Gustavo  Corrêa;  senhoras  e  senhores  parlamentares,  meu cordial  boa-
tarde.  Cumprimento  também  toda  Minas  Gerais,  aqueles  e  aquelas  que  nos
acompanham.

Caro  presidente,  na  última  segunda-feira,  às  9h30min,  estivemos  na  Cidade
Administrativa  para  participar  de  uma  reunião  de  trabalho  com  a  secretária  de
Educação, Sra. Macaé Evaristo, a requerimento aprovado pela comissão de Defesa
dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência.  Desde  o  início  da  reunião,  à  qual  nos
acompanhou o deputado e líder Bonifácio Mourão, demonstramos à secretária um
ponto  que  quero  dizer  aqui  aos  novatos  e  também  aos  que  já  faziam  parte  do
Parlamento,  como  o  ilustre  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  se  faz  presente.
Dissemos à secretária que estávamos inaugurando naquele momento, como outros
parlamentares já o fizeram, um novo momento de dialogar e discutir com o governo
através do secretário de Estado.

Na legislatura passada, eu ficava nas comissões procurando deter os ataques que
pudessem trazer prejuízo ao governo do Estado, como, por exemplo, as inúmeras
tentativas  de  colocar  a  Cemig  numa  condição  semelhante  à  de  quem  praticava
trabalho escravo, a fim de que a empresa perdesse o Índice Dow Jones de qualidade.
Vejam bem, senhores e  senhoras que nos acompanham e nobres parlamentares,
tínhamos de estar atentos para que o governo não sofresse danos com perseguição
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contra os interesses dos mineiros. Uma vez a Cemig perdendo o Índice Dow Jones
de qualidade, o prejuízo financeiro para a Cemig e para os mineiros seria altíssimo, e
nós corríamos na defesa de nossas instituições, como também do nosso governo.

Disse  à  secretária  no  primeiro  momento:  “Secretária,  aqui  estamos.  Talvez não
comunguemos  dos mesmos pensamentos político-partidários,  mas o que nos traz
aqui são os nossos interesses maiores a favor de Minas e dos mineiros, em especial
o apoio à pessoa com deficiência”. A reunião transcorreu em clima que nos deu a
impressão de que teremos, com toda certeza, apoio à causa que defendemos na
comissão de apoio à pessoa com deficiência.

Quando falo desse apoio, quero mostrar a todos que nossa preocupação primeira,
conforme requerimento aprovado, é que tenhamos, do Estado, garantia de que hoje
os  quase  2  mil  servidores  cedidos  às  Apaes,  através  da  Lei  nº  100,  que  teve
decretada sua inconstitucionalidade, possam continuar prestando trabalhos para as
associações,  naquilo  em  que  foram  preparados,  naquilo  que  sabem  fazer  com
inteligência e fazem com o coração, que é prestar serviço de qualidade às Apaes.

Portanto, a nossa primeira preocupação na reunião com a secretária de Educação
foi preservar os quase dois mil servidores do Estado, que, se não houver alteração
em  relação  à  Lei  nº  100,  terão  seus  trabalhos  temporariamente  ou  para  sempre
suspensos nas Apaes.

Ilustre deputado João Leite, eu disse a ela que propusemos a PEC nº 3 aqui na
Casa – sou um dos subscritores –, que dá a todos os servidores da Lei nº 100 a
segurança de que precisam para continuar trabalhando para o Estado, para Minas
Gerais;  e que,  no trâmite da Assembleia, normalmente quando se apresenta uma
proposta de emenda à Constituição – PEC –, são designados membros para essa
comissão especial, que são responsáveis por emitir  seu posicionamento a respeito
dessa PEC. Nesse sentido, eu e os deputados João Leite e Lafayette de Andrada
requeremos,  esta  semana,  no  dia  de  ontem,  a  perda  de  prazo  dessa  comissão
especial,  porque,  até  a  presente  data,  não  houve  nenhuma  manifestação  dessa
comissão, por mínima que fosse, para discutir conosco, com os interessados, a Lei nº
100. Como não houve, requisitamos a perda de prazo, já que se esgotaram os 40
dias destinados a essa comissão, que teria a responsabilidade de emitir um parecer
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prévio. Dissemos à secretária que estávamos preocupados. Além do segmento, há
outras  instituições que também têm servidores cedidos pela  Lei  nº  100 para  que
essas  entidades  funcionem.  E  a  secretária  nos  disse  que,  continuando  a
manifestação do Supremo de inviabilizar a Lei nº 100, a primeira proposta é de que,
se esses servidores perderem seus empregos, seja feito um convênio com as Apaes,
e o Estado então poderia repassar o recurso por meio de um empenho, um convênio,
para que cada uma das Apaes contratasse o servidor que era da Lei nº 100, que
assim continuaria prestando trabalho às Apaes, e o serviço não seria interrompido.

Essa primeira  manifestação da secretária  nos  deixa,  de  certa  forma,  um pouco
aliviados,  mas  não  podemos  fugir  da  responsabilidade  desta  Casa,  de  todos  os
partidos  que  a  compõem,  de  criar  um  caminho  alternativo  para  os  servidores
atingidos pela Lei nº 100. No meu modo de entender, a PEC nº 3 é hoje o instrumento
mais  positivo  para  que  se  possa  corrigir  uma  injustiça  praticada  contra  esses
servidores.

No dia  da votação da Lei  nº  100,  com o Plenário cheio,  as  galerias  cheias,  os
mineiros em casa assistindo, diversas famílias querendo a aprovação da Lei nº 100
para comemorar a continuidade do trabalho desses servidores, houve aqui um voto
que quero relembrar especialmente. No dia da aprovação, a deputada Elisa Costa,
hoje prefeita de Governador Valadares, subiu a esta tribuna, pegou o microfone e
disse: “Sr. Presidente, o PT encaminha favoravelmente à aprovação da Lei nº 100”. O
PMDB se manifestou da mesma forma, favoravelmente à aprovação da Lei nº 100,
assim como o PSDB e os demais partidos – PSB, PPS –, todos, em unanimidade.
Esta Casa aprovou a Lei nº 100, e agora vejo que um grupo de parlamentares que
representam outros  partidos,  porque não podem ser  mais  daquele,  mudam a sua
postura, a sua trajetória, abandonando esses servidores, deixando-os à míngua, sem
esperança, e não lhes trazem nenhuma palavra de consolo ou de esperança.

Então eu disse à secretária: na nossa competência, estamos aqui brigando pelos
servidores da Lei  nº  100 que serão atingidos, aqueles que servem às Apaes e a
outras  escolas  e  que  o  Estado  cedeu.  Se  cada  um  dos  parlamentares  criar  um
caminho alternativo, acho que podemos tentar resolver.

Mas imaginem só, senhoras e senhores, deputado Cássio Soares, ex-secretário de
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Estado, se déssemos as mãos, toda a Casa, e buscássemos uma alternativa justa,
eficaz, para atender aos servidores da Lei nº 100, estaríamos fazendo não mais que a
nossa obrigação.

O deputado João Leite (em aparte)* – Obrigado, deputado Duarte Bechir. V. Exa. e
vários outros deputados desta Casa têm defendido com muita força os servidores,
totalmente abandonados e perseguidos pelo PT. Agora virá – vejo também aqui o
deputado Arantes – o troco, que será a ausência dos professores nos quilombos, para
os povos indígenas e as Apaes. Mas é o normal do PT, que votou a favor da Lei nº
100  e  agora  é  contra,  sequer  coloca  em  votação  a  proposta  de  emenda
constitucional. Vamos ter aqui os representantes da Lei nº 100, menos sete, que já se
suicidaram. Este é o quadro, deputado Fábio Avelar,  do que está acontecendo no
Estado:  servidores  que  serviram  o  Estado  25,  30  anos  suicidam-se  hoje.  E  o
deputado  sequer  chama  reunião  para  tratarmos  da  proposta  de  emenda
constitucional. Mas é assim o PT.

Vejam, fizeram críticas pesadas ao governo do Aécio por causa das PPPs: “Ah, são
um absurdo as PPPs”. Ontem, em São Paulo, o governador Pimentel anunciou que o
grande projeto do governo dele são as PPPs, que ele vai lançar as PPPs em Minas
Gerais. Lembro-me de que eles queriam interromper as PPPs e agora as querem no
governo deles. É assim. Normalmente crítica e perseguição ganham eleição, mas não
se consegue governar. Eles não conseguem governar. É uma crise atrás da outra.

Vejam  o  sistema de  defesa  social.  Amanhecemos  hoje  com  todos  os  diretores
regionais, diretores das unidades querendo colocar o cargo à disposição do governo,
porque  não  aguentam  mais  a  ingerência  político-partidária  no  sistema de  defesa
social. Querem dizer que no governo passado... Quero perguntar a V. Exa., que era
líder do governo: indicou algum diretor de penitenciária?

O deputado Duarte Bechir – Jamais.
O deputado João Leite (em aparte)* – Qualquer um aqui pode dizer isso. Pois agora

é partido quem indica quem vai cuidar dos presos. Isso é um escândalo. É dessa
maneira  que  eles  governam.  Agora  proibiram  o  Ministério  Público  de  fazer
acompanhamento  do  cumprimento  de  pena  nas  unidades  penais.  Isso  é  outro
escândalo e não vai dar certo.
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Hoje  amanhecemos  com  as  Polícias  Civil  e  Militar  em  guerra.  Vai  dar  algum
problema para as Polícias Civil e Militar? Não. Vai dar problema para o cidadão de
Minas Gerais. Podem fazer crítica, podem perseguir – como eles fizeram ao governo
passado –,  mas não conseguem governar.  É  uma crise após a outra.  Vamos ver
essas  pessoas,  que  o  líder  Bechir  citou,  que  estão  nos  quilombos,  nas  aldeias
indígenas  e  nas  Apaes  dando  aulas  para  quem  este  governo  deu  uma  grande
banana. Juntou aqui para penalizar gente que está na cantina das escolas.

Agora vamos ver – não posso falar muito, pois é o deputado Sargento Rodrigues
quem está tratando disso – o quanto este governo deixou de investir neste primeiro
trimestre. Eles são muito bons para falar sobre a queda de investimento do governo
passado, mas não sabem administrar. Temos um apagão de gestão em Minas Gerais.
E está aqui a queda da produção em Minas Gerais,  os números estão aqui, líder
Duarte Bechir. Eles, que eram contra as PPPs, agora são a favor. Como mentiram,
não é?

A produção industrial, em Minas Gerais, em relação a fevereiro e março passado,
caiu 9,7%. Esse é o governo do PT, o governo da crise que não acaba, da crise
permanente. Agora o grande projeto deles são as PPPs. Obrigado, líder.

O deputado Duarte Bechir – O.K. Peço a V. Exa., presidente, tempo para concluir.
Vejam bem o que gostaria de deixar a V. Exas. Não se brinca com o futuro, não se
brinca com a felicidade, não se brinca com o ser humano. Esta Casa, seus pares e os
partidos que a compõem, aprovaram a Lei nº 100, e hoje alguns deputados sequer,
presidente, querem discutir uma proposta que está tramitando na Casa. Vejam que o
tempo passa. Dizem que tudo que se joga ao vento volta. Quero pedir aos senhores
parlamentares:  vamos  nos  unir,  vamos  enfrentar  o  desafio.  Cabe  a  esta  Casa
devolver a tranquilidade aos servidores da Lei nº 100, que foi dada por esta Casa,
mas lhes foi tirada.

Então, termino dizendo: vamos nos unir em favor dos servidores da Lei nº 100, pois
não  merecem  serem  abandonados,  como hoje  se  encontram,  por  um  grupo  que
ocupa a Assembleia de Minas. Muito obrigado, presidente.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Paulo Lamac.
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O deputado Paulo  Lamac*  –  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.  Nobres  deputados
desta Casa, população que nos acompanha nas galerias deste Parlamento mineiro e
pela  TV Assembleia,  assim  como os  internautas  que nos  acompanham  pelo  site,
estamos aqui hoje para compartilhar com todos os mineiros e mineiras o momento
que vivemos no nosso Estado de Minas Gerais, um momento bastante interessante e,
acredito,  bastante  fecundo.  Precisamos,  de  fato,  levantar  reflexões,  porque,  nos
próximos meses, vamos nos debruçar no que virá a ser o modelo de educação que
desejamos para os nossos filhos, os nossos netos e os nossos entes queridos para
os  próximos  10  anos.  Conforme  determinado  pela  Legislação  Federal,  todos  os
estados e municípios devem aprovar os planos estaduais e municipais de educação,
ainda neste semestre.

É  um  desafio  muito  grande,  um  desafio  que  foi  apresentado  aos  estados  e
municípios há cerca de um ano. Minas avançou e vem avançando, buscando cumprir
os prazos, mas, assim como grande parte dos estados e municípios, está buscando
enfrentar o desafio de não aprovar um plano que seja tão somente, como aconteceu
nas últimas vezes, uma carta de intenções, um plano que não represente de verdade,
de fato, um anseio da sociedade, da população.

Por  isso,  estamos  empenhados,  juntamente  com  a  Secretaria  de  Estado  de
Educação  e  com  o  Fórum  Mineiro  de  Educação,  em  construir  um  processo
participativo.  Com  a  autorização  do  presidente  desta  Casa,  deputado  Adalclever
Lopes, estamos dando início ao Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação, que
percorrerá  as  diversas  regiões  deste  estado,  discutindo  com  os  mineiros  e  as
mineiras o modelo de educação que seja adequado. Eventualmente, percebemos que
existem pontos de vista, preocupações que precisam ser acolhidas no nosso plano
estadual  de  educação,  que  são as  diretrizes.  Como o  plano  estabelece metas  e
condutas, é muito importante que toda a população se aproprie desse momento, um
momento de participar e de definir  que educação queremos e de que forma será
construída em nosso estado.

Temáticas como “o que se espera de resultados nas provas e nas medidas de
desempenho  de  qualidade  da  educação”  são  tratadas  nesse  plano.  Ali  se
estabelecem as metas de atingimento de notas que pretendemos para os próximos
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anos. Da mesma maneira, vamos discutir educação no campo, tema tão importante,
educação para quilombolas e educação para pessoas com deficiência. Temos espaço
para todos os pontos de vista.

A partir dessa construção coletiva, teremos condições de apresentar a esta Casa
conteúdo substancioso, fruto de debate com a sociedade, para podermos aprovar um
plano que de fato represente o anseio da população pela melhor educação possível
para nossos jovens. Elemento indiscutível em todos os estudos, tanto de economia
quanto de sociologia, a educação de qualidade e o acesso à formação é a maneira
mais  eficaz de  se  reduzir  a  desigualdade social,  a  maneira  mais  eficaz de  levar
qualquer país ao desenvolvimento. Esse é o primeiro ponto.

Antes de conceder  aparte aos deputados membros da Comissão de Educação,
nosso vice-presidente Douglas Melo e nosso membro efetivo Professor Neivaldo, que
esteve  conosco  participando  da  última  reunião  da  Mesa  com  o  sindicato  dos
professores e com a associação de diretores de escola, não poderia deixar de dizer
que também estamos passando por um momento bastante inspirador na educação.
Esperamos pelo  posicionamento de  todos nas  assembleias  que acontecerão esta
semana, frente a uma proposta que há muito, há décadas não era apresentada às
categorias de educação. Além de apresentar reajuste concreto – estamos falando de
quase 32% –, faz o reconhecimento de disparidades berrantes, como a remuneração
absolutamente  indevida  do  diretor  de  escola  e  a  ausência  absoluta  de  paridade.
Quero me referir aos diretores aposentados, pessoas que trabalharam, que lutaram
para fazer  a condução adequada das escolas  e que vinham sendo discriminados.
Ainda hoje o diretor aposentado recebe uma fração do valor de um diretor da ativa,
que  ainda  é  extremamente  mal-remunerado.  Estamos  falando  de  um  aumento
concreto na remuneração dos diretores de escola e da paridade dos aposentados,
algo que se perdeu nos últimos governos e que está sendo recuperado de imediato.
Estamos falando da retomada de uma carreira – e é importante a perspectiva de
carreira para qualquer profissional – e da garantia da paridade com aqueles que já
estão inativos.

Este é um momento muito importante, muito auspicioso para a educação. Estamos
discutindo planos que determinam o que queremos para o futuro da educação. O
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governo do Estado dá os elementos concretos. Todas as categorias  da educação
serão  beneficiadas  por  um  reconhecimento  que  não  se  fazia  há  várias  décadas.
Estamos falando de um esforço consistente. Contamos com a presença, durante essa
discussão, do secretário de Governo, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria
de Finanças, demonstrando o imenso esforço que o governo do Estado fará para
garantir a todas as categorias da educação esse respeito, essa dignidade que lhes
faltava.  Deve ficar claro que é uma opção prioritária o investimento na educação,
conforme  compromisso  firmado  pelo  então  candidato  Fernando  Pimentel,  hoje  já
materializado na forma de proposta.  Certamente será um acordo histórico firmado
com a educação de nosso Estado pelo nosso governador Fernando Pimentel.

Concedo aparte ao vice-presidente da Comissão de Educação, deputado Douglas
Melo.

O deputado Douglas Melo (em aparte)* – Obrigado, deputado Paulo Lamac. Quero
parabenizá-lo pelas palavras, sempre muito consciente do que fala.

Gostaria também de parabenizar nosso governo por diversas vezes ter atendido as
solicitações feitas pela Comissão de Educação. Essa comissão vem sendo muito bem
conduzida por V. Exa. Dela faço parte com imenso prazer.  Em uma das reuniões,
quando eu e  o  senhor  participávamos,  sugeriu-se  aos membros do  governo que,
realmente,  esse  diálogo  fosse  mais  amplo,  inclusive  com  os  municípios,
principalmente com os prefeitos das cidades menores, porque muitas vezes a meta
que  se  tem  em  uma cidade  maior  dificilmente  será  alcançada  em  um  município
menor, justamente pelas grandes dificuldades que enfrenta.

Vejo que o governo está indo pelo caminho certo, está tendo a humildade de ouvir
esses prefeitos e, acima de tudo, está procurando a solução onde ela realmente está.
A solução  está  na  sugestão  dada  por  aqueles  que  sofrem  no  dia  a  dia  com  os
problemas. Dessa forma o governo vem ouvindo professores, diretores, essa classe
que  merece realmente uma atenção especial,  porque sabemos que hoje um dos
grandes problemas de Minas está diretamente ligado ao não incentivo à educação,
que é a violência.

Amanhã, por exemplo, teremos audiência pública em Sete Lagoas, deputado Paulo
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Lamac, em que será discutida a segurança pública; vários temas serão debatidos,
mas o principal será a segurança pública.

Tenho certeza de que a educação passará também por lá. Acredito no diálogo que o
governo Fernando Pimentel vem buscando. Nosso secretário Bernardo Santana, que
aliás confirmou presença, estará lá justamente para ouvir a população e para mostrar
também o que o governo vem fazendo pela segurança pública.

No mais, volto a afirmar o compromisso da nossa Comissão de Educação e o que
V. Exa. vem fazendo. Sempre procura temas relacionados ao assunto, muitas vezes
temas que estão em paralelo, justamente para fortalecer, para fomentar. V. Exa. está
de parabéns. Agradecemos ao governo por abrir esse diálogo conosco.

O deputado Paulo Lamac* – Agradeço as palavras, meu caro colega de comissão,
vice-presidente  Douglas  Melo,  e  também  ressalto  a  qualidade  da  renovação  dos
parlamentares desta Casa.  Todos nós, mineiros  e mineiras, fomos brindados com
parlamentares que chegaram com muita disposição, determinação e conteúdo, com
algo a acrescentar nas discussões. Fico muito feliz de contar com V. Exa. na vice-
presidência da nossa comissão e com nosso colega deputado Professor Neivaldo,
que também é recém-chegado a esta Casa. Ele compõe nossa comissão com muita
competência e traz sua experiência de luta na área de educação. Recentemente, os
profissionais não tinham acesso nem mesmo à merenda, não é, deputado Neivaldo?

O deputado Professor Neivaldo (em aparte) – Obrigado, deputado Paulo Lamac.
Para nós também é grande a satisfação em compartilhar dessa comissão com V.
Exa., que nos tem passado sua experiência de deputado.

Sou  professor  da  rede  estadual.  Vivencio  desde  1991  esse  processo  para  a
educação. Em determinado momento, conquistamos um plano de carreira, mas, nos
últimos  12  anos,  o  que  vimos  realmente  foi  o  total  descaso  em  relação  ao
funcionalismo público. Fico muito feliz de estar vivenciando este momento, quando
nós, da Comissão de Educação, fazemos parte de uma outra comissão para discutir o
Plano  Estadual  de  Educação.  Neste  momento  discutimos  o  plano  no  sentido
pedagógico, mas nos preocupamos com a educação em todas as suas etapas. Sem
dúvida,  nenhuma dessas  etapas  foi  a  valorização dos  profissionais  de  educação.
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Estávamos  sem  plano  de  carreira.  Não  conseguíamos  atingir  o  piso  salarial
profissional nacional. O choque de gestão atingiu apenas o funcionalismo público.

Temos  um  grande  problema  a  enfrentar,  que  é  a  estrutura  física  das  escolas.
Nossas  escolas  estão  caindo.  Em  Uberlândia,  no  Triângulo  Mineiro,  tenho  visto
escolas  totalmente  sucateadas.  Recentemente,  na  Escola  Estadual  Segismundo
Pereira,  em  Uberlândia,  um  ventilador  caiu  em  cima  de  um  aluno.  Em  algumas
escolas,  quando  chove,  é  melhor  ficar  do  lado de fora  que  na sala  de  aula.  Os
funcionários,  os  servidores,  os  profissionais  da  educação  foram  abandonados,  o
espaço físico foi abandonado e, consequentemente, nossos alunos também.

Mais recentemente, os trabalhadores de educação eram proibidos de tomar lanche
nas escolas, ou seja, não podiam comer da merenda dentro da escola. Era esse o
Estado em que nos encontrávamos. Agora temos a satisfação de estar discutindo o
Plano  Estadual  de  Educação.  Amanhã,  segundo  o  Sind-UTE,  é  um  dia  de
paralisação,  um dia de assembleia,  mas acredito  que as negociações avançaram
bastante; o governo apresentou propostas positivas.

Para encerrar, queria dizer que Minas está na contramão do Paraná, do Pará e de
São  Paulo.  Esses  três  estados,  liderados  pelo  PSDB,  estão  todos  de  greve.  No
Paraná,  vimos  o  exemplo  do  governador  do  PSDB:  bater  nos  profissionais  de
educação. Aqui isso não acontece, negociamos com a educação, com a saúde e com
todos os servidores. Muito obrigado. Desculpe-me.

O deputado Paulo Lamac* – Imagine, é um prazer, deputado Professor Neivaldo. É
verdade:  lá  no  Paraná,  eles  dão  bomba  no  professor,  bomba  na  educação.
Lamentamos, mas, graças a Deus, estamos fazendo diferente, em que pesem todas
as dificuldades – você, mineiro, e você, mineira que nos acompanham aqui, sabem
das dificuldades deixadas para a atual administração, pois isso é público e notório.
Todos sabemos da situação calamitosa das finanças do Estado, mas a prioridade
está sendo demonstrada: a educação. Estamos falando de imensos investimentos
realizados nos próximos anos que farão a diferença na vida de cada um mineiro e de
cada uma mineira.

Peço só um minuto, presidente, para encerrar. Não estamos falando simplesmente
de  salário,  mas  sim,  presidente,  do  fato  de  hoje  apenas  cerca  de  30%  dos
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professores  da  rede  estadual  serem  concursados,  a  grande  maioria  não  tem
estabilidade. Então há um compromisso firmado de serem nomeados pelo menos 15
mil professores concursados ainda este ano. Estamos falando de algo que jamais
aconteceu no Estado, com a meta de inverter essa lógica; chegaremos, ao final do
primeiro  mandato  do  governador  Fernando  Pimentel,  com  70%  de  professores
efetivos na educação de Minas Gerais, portanto essa não é apenas uma questão de
salário, mas sim de concepção e de dar importância à educação, a seus profissionais
e, principalmente, à população, que é o real objetivo de tanto investimento e empenho
do governo e dos profissionais da educação.

Quero  congratular-me  com  todos  e  todas  que  participaram  e  vêm  participando
desses  esforços  e  agradecer  a  tolerância,  Sr.  Presidente.  Vamos  em  frente  e
esperamos  amanhã,  na  assembleia  do  Sind-UTE,  poder  comemorar  um  grande
acordo, um acordo histórico de Minas Gerais com seus educadores. Muito obrigado.
Bom trabalho a todos nós.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.
O  deputado  Cabo  Júlio*  –  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

alunos do curso de direito – sejam muito bem-vindos a esta Casa; também sou aluno
e estou no 15º período de direito –, quero iniciar dizendo, deputado Rogério Correia,
que na política funciona assim: quem ganha a eleição tem de governar e a quem a
perde sobra  espernear.  Isso  faz  parte  do  processo político.  Vi  um deputado aqui
atacar o governo e dizer que nunca viu, na face da terra, no processo político, indicar-
se diretor de cadeia. Penso, então, que a Zona da Mata não está em Minas Gerais,
pois todos os diretores de seus presídios foram indicados por um determinado grupo
político, sem exceção.

Saiu uma manchete no jornal dizendo assim: “Funcionários ameaçam debandada
em secretaria e atacam o secretário Bernardo Santana”. Em primeiro lugar, temos de
dizer  que  há  muitas  pessoas  indignadas  com  a  mudança  que  o  secretário  está
fazendo na Seds. Sabem quem são esses indignados? Aqueles que tinham cargo de
confiança no governo anterior,  tinham DAD,  e  agora  estão  sendo demitidos.  Não
eram  sequer  funcionários  de  carreira.  Obviamente,  quando  um  novo  secretário
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assume, troca os cargos de confiança do secretário anterior por aqueles que estão
vinculados à sua gestão política e técnica. Então, os indignados são aqueles que
estão sendo demitidos, porque eram do governo anterior e agora estão esperneando.

Na  matéria  jornalística,  dizem  que  o  subsecretário  está  indignado.  Todos  os
subsecretários procuraram o secretário Bernardo Santana para emitir nota de apoio
ao trabalho que vem desenvolvendo. Se algum subsecretário usa subterfúgio e diz
que quer sair, fique à vontade, saia! Deixaremos aqueles que querem governar com
uma  nova  gestão.  Se  porventura  outra  pessoa  quiser  sair,  que  saia  agora.
Governaremos com a visão do novo governo, com novo secretário.

No momento em que o sistema prisional tem uma das maiores oportunidades de
cuidar dos seus servidores, alguns dizem: “Não! Está faltando vaga em cadeia, está
faltando  viatura”.  Está  mesmo.  Mas  e  o  servidor?  Ele  não  é  biônico,  não  é
videogame, que tem sete vidas. É a primeira vez na história que servidores, agentes
prisionais,  administrativos e socioeducativos têm a oportunidade de ser  ouvidos e
atendidos.

Relato  algumas  ações  que  o  secretário  Bernardo  Santana  fez  em  três  meses.
Primeiramente, ele editou uma resolução permitindo a permuta e a transferência de
servidores de uma Risp para outra em estágio probatório. Sabem por quê? Porque
foram nomeados em 2015, mas o concurso foi realizado em 2012, ou seja, três anos
antes. Às vezes, o servidor fez concurso em Uberlândia e veio para Belo Horizonte
três anos depois. Ele tinha de ficar lá, sair do serviço e ficar 8, 9 horas na estrada. Em
segundo lugar, depois das eleições, o governo anterior chutou o balde. Para chamar
os  aprovados  no  concurso  de  2012,  começou  a  demitir,  a  retirar  o  emprego  de
servidores contratados, inclusive de servidoras grávidas, nobres futuros doutores e
doutoras. Assumimos em 1º de janeiro e chamamos todos os aprovados no concurso
de 2012 sem demitir um servidor contratado. Esse foi um mérito do secretário. Além
disso, quando a polícia ou outra autoridade parava o agente de segurança prisional,
ele se  identificava através  de  contracheque impresso no computador,  porque não
tinha  sequer  identidade  funcional.  Tivemos  uma audiência  com  o  secretário,  que
mandou comprar imediatamente uma máquina para fazer  a identificação, até com
porte de arma.
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Realizamos  uma  audiência  pública  nesta  Casa  porque  quase  5  mil  servidores
arriscavam  perder  o  emprego,  tendo  em  vista  que  o  seu  contrato  estava  se
esgotando. Em entendimento com o governador, o secretário negociou para que os
contratos  fossem  prorrogados  por  mais  dois  anos.  Aí  a  turma  que  está  lá  de
plumagem vai espernear mesmo. Enquanto o secretário está trabalhando, as pessoas
que estão perdendo o emprego estão esperneando.

O secretário também está fazendo um convênio com a Taurus, para que o servidor
compre uma arma, equipamento de proteção individual diretamente da fábrica, com
até 50% de desconto. A PM já fez esse convênio, assim como o Corpo de Bombeiros
e a Polícia Civil.

Terminamos agora uma negociação, da qual tive a honra de participar, referente aos
agentes  administrativos.  Sabe  por  quê?  O  agente  administrativo  da  PM,
legitimamente, ganhava um salário; o da Polícia Civil ganhava um salário menor; e o
agente  administrativo  da  Seds,  um  salário  inicial,  deputadas  e  deputados,  de
R$700,00. Era o primo pobre.  Fez-se uma negociação agora com o Sindpúblicos,
capitaneada pelo servidor José Lima. O secretário, em negociação com a Seplag, fez
uma recomposição para  que os agentes cheguem até  o  salário  dos agentes  das
Polícias Militar e Civil. Então, é por isso. E mais: o secretário determinou que a lei
orgânica, que corre para lá e para cá há 10 anos, venha a ser discutida e enviada
para esta Casa.

O deputado Léo Portela (em aparte) – Deputado Cabo Júlio, é um prazer apartear
V. Exa., que é tão aguerrido, tão combativo, ocupa esta tribuna para trazer justiça ao
debate parlamentar.

Justiça  deve  ser  feita  porque  estamos  falando  de  um  secretário  de  Estado,
Bernardo Santana,  que,  com o seu reconhecido  tirocínio,  com a sua reconhecida
assertividade, fez com que os índices de homicídio em Minas Gerais caíssem 11%
em quatro meses; com que os índices de homicídio em Belo Horizonte caíssem 34%
em quatro meses; com que os índices de homicídio na Região Metropolitana de Belo
Horizonte caíssem 19% em quatro meses. Ora, quem faz coro com as críticas a um
homem dessa envergadura, dessa competência, dessa idoneidade só pode estar em
conluio com a bandidagem. Não há outra definição. Quem é contra o trabalho sério é
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a favor da bandidagem. O secretário  Bernardo Santana e o Partido da República
estão combatendo a criminalidade em Minas Gerais, a bandidagem neste Estado.

É importante  dizer  que o que estamos levantando ali,  na Secretaria  de  Defesa
Social, são informações que deixam qualquer um estupefato. Vejam bem, assumimos
a Secretaria  de  Defesa Social  com 5 mil  viaturas da  frota do Estado estragadas,
destruídas. As empresas responsáveis pela manutenção dessas viaturas estão sem
receber,  deputado  Cabo  Júlio,  desde  outubro.  Assumimos  a  secretaria  e  desde
outubro essas empresas não eram pagas.

Então,  vocês podem ver,  Sras.  Deputadas e Srs.  Deputados,  o nível  em que a
segurança pública era tratada em Minas Gerais, mas não mais, não mais. Víamos,
também, que, dentro da Seds, a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, – algo tão
sério, porque 70% dos homicídios em Minas Gerais estão relacionados à venda, ao
tráfico de drogas – era usada como joguete político para atender à sanha nomeatória
de acordos eleitoreiros, como ocorreu em 2012, em Belo Horizonte. Vimos aquela
secretaria sendo usada para aplacar a sanha nomeatória de um partido que precisa
de apoio para o seu plano de poder. Hoje não é mais assim. Vemos pessoas sérias,
competentes, que realmente têm história de lutas contra as drogas ocupando aquele
lugar.  Isso  se  dá  em  virtude  do  tirocínio,  da  competência,  da  assertividade  do
secretário  Bernardo  Santana,  que  também  foi  alçado,  logo  no  primeiro  mês,  à
condição de presidente do colegiado de secretários de segurança pública do Brasil,
um reconhecimento à sua competência,  ao seu caráter,  à sua integridade na luta
contra a criminalidade.

Então, secretário Bernardo Santana, continue firme na luta contra a bandidagem,
contra a criminalidade que estava instaurada no governo de Minas Gerais.

O deputado Iran Barbosa (em aparte) – Deputado Cabo Júlio, V. Exa. foi muito feliz
em suas colocações, principalmente quando disse que o secretário Bernardo Santana
tem enfrentado praticamente uma máfia – a palavra certa é máfia –, que existia em
processos  dentro  da  secretaria,  mas  hoje  isso  está  acabando.  O  uso  político  da
estrutura de segurança pública  está terminando.  A segurança está voltando a ser
questão de segurança.

É preciso dizer que nesses primeiros três meses à frente da secretaria ela bateu
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recorde de prisões dos últimos 12 anos. Nunca se prendeu tanto em Minas Gerais. A
redução da  criminalidade  ainda  não se  deu com  maior  força  em virtude  de  uma
herança de anos de desprezo em cima dessa secretaria.  O ex-deputado federal e
atual secretário Bernardo tem de ser defendido porque o seu trabalho é perfeito. V.
Exa. está mais perfeito ainda, pois foi extremamente feliz nessa defesa.

O deputado Cabo Júlio* – O secretário Bernardo Santana está fazendo um negócio
muito interessante. Ele está tirando os agentes do sistema prisional da categoria de
primos pobres. Vou dar um exemplo: o policial militar se aposenta com 30 anos, o
bombeiro com 30 anos, o policial civil com 30 anos e o agente de segurança prisional
com 35 anos. Foi renegado a ser o primo pobre. Há um monte de direitos que os
colegas não têm.

O secretário está colocando o dedo na ferida. Havia uma guerra na secretaria: às
vezes, o servidor saía de Montes Claros para fazer uma escolta até Unaí, mas não
recebia diária, enquanto outros coleguinhas recebiam. Ele está colocando mesmo o
dedo  na  ferida.  Ele  está  colocando  a  casa  em  ordem.  É  por  isso  que  estão
esperneando. Que esperneiem mesmo porque o secretário vai tirar quem não estiver
nessa linha de visão. Segurança pública é política de Estado, não pode ser política de
governo.

É  por  isso,  secretário,  que  há  algumas  pessoas  incomodadas.  Elas  não  estão
pouco incomodadas,  estão  muito  incomodadas.  E  vai  haver  mais  gente  para  ser
incomodada,  pois  há  gente  que  nem  servidor  de  carreira  é,  mas  tem  cargo  de
gerenciamento. Há gente que nem servidor da segurança pública é, mas estava lá
por indicação política. O que o secretário  está fazendo? Tirando essas pessoas e
colocando servidor de carreira. Isso é valorizar a classe. É por isso que incomoda.
Daí vão ao jornal e falam assim: “Queremos dizer que estamos angustiados, estamos
incomodados, mas não dizemos o nome de quem é. Há superintendente, mas não
diremos quem é. Há subsecretário,  mas não também não diremos quem é”. Quer
dizer, tudo o que é todo mundo não é ninguém. Por isso, estamos aqui para dizer ao
secretário Bernardo Santana, que está em Brasília – enquanto estão esperneando,
ele  está  trabalhando:  secretário,  continue  firme.  Coloque  a  casa  em  ordem.  Se
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precisar  passar  o  rodo,  passe.  Estamos  aqui  para  apoiá-lo.  Estamos  aqui  para
garantir que o senhor faça seu trabalho.

Termino dizendo o que disse aos servidores. Estou em 350 grupos de WhatsApp de
todas as Risps no meu celular, e a voz é uma só: secretário, o sistema está com o
senhor. O sistema prisional está com o senhor. O sistema socioeducativo está com o
senhor. Os agentes estão com o senhor, pois acabaram de fazer uma negociação. O
senhor é o cara. Ponha para quebrar. Muito obrigado, presidente.

* – Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O  presidente  –  A presidência  registra  a  presença,  nas  galerias,  de  alunos  da
Faculdade  de  Direito  de  Conselheiro  Lafaiete.  Estejam à  vontade entre  nós  para
assistir ao nosso trabalho e fazer um juízo de valor.

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  foi  aprovado,  nos  termos  da  Decisão

Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 734/2015, 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 Administração Pública – aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 12/5/2015, do

Requerimento nº 574/2015, da Comissão de Assuntos Municipais;
de  Turismo  –  aprovação,  na  7ª  Reunião  Ordinária,  em  12/5/2015,  dos

Requerimentos nºs 411/2015,  do deputado Thiago Cota,  e 495/2015, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva;
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e  de  Transporte  –  aprovação,  na  10ª  Reunião  Ordinária,  em  12/5/2015,  dos
Requerimentos  nºs  534/2015,  do  deputado  Bosco,  601  e  602/2015,  do  deputado
Celinho do Sinttrocel, 626 e 633 a 635/2015, da Comissão de Assuntos Municipais,
650/2015, do deputado Professor Neivaldo, e 658/2015, do deputado Isauro Calais
(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 1.258, 1.259, 1.260,
1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272,
1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.281, 1.282, 1.283, 1.284,
1.285,  1.286,  1.287,  1.288,  1.289  e  1.290/2015,  do  deputado  Anselmo  José
Domingos, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 3.083, 3.121,
3.176,  3.177,  3.197,  3.275,  3.364,  3.398/2012,  3.824,  3.832,  3.872,  3.937,  3.939,
4.019, 4.090, 4.305, 4.306, 4.320, 4.367, 4.370, 4.583, 4.688, 4.759, 4.782, 4.764,
4.819/2013, 4.851, 4.983, 5.181, 5.232, 5.423, 5.558 e 5.621/2014, respectivamente.

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

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  15  minutos  para
entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos. A presidência vai conceder a

palavra, pela ordem, por um prazo de 5 minutos, aos deputados Alencar da Silveira
Jr. e Dirceu Ribeiro. Depois prosseguiremos na discussão, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei nº 22.620.

Questões de Ordem
O deputado Alencar da Silveira Jr. – Sr. Presidente, primeiramente quero fazer uma

solicitação a V. Exa. Na última semana, falávamos sobre a situação do polo moveleiro
da cidade de Ubá. Volto aqui hoje depois de conversar com o Sr. Michel, presidente
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do  sindicato  das  empresas,  a  quem  tive  a  oportunidade  de  conhecer  durante  a
campanha. Quero dizer para a população mineira, a população brasileira e esta Casa
que  a  situação  hoje  é  crítica  na  cidade  de  Ubá  e  região,  mas  está  controlada.
Controlada  pela  boa  administração  dos  empresários  que  ali  estão,  que  não  têm
incentivo do governo estadual, que pagam ainda um imposto de 12%, que fazem tudo
da melhor maneira possível, entregam as mercadorias e atendem a todos os pedidos.
É  um  sucesso  o  setor  moveleiro  dali.  Como  reflexo  da  economia  brasileira,  o
comércio  da  cidade também passa por  dificuldade,  que também é controlada.  Sr.
Presidente, para não agravar, dizia ao deputado Dirceu e aos deputados votados ali
que está na hora de chamarmos a responsabilidade para esta Casa e pedirmos a
responsabilidade  do  governo  Pimentel,  a  fim  de  que  realize,  com  urgência,  as
mudanças necessárias e um sonho antigo, que é o de um distrito industrial naquela
cidade.  Além disso, que resolva o problema da reforma e da criação de um anel
rodoviário. Para se ter ideia, o frete na cidade de Ubá é mais caro em razão das
estradas que ali são percorridas. Então, há, sim, uma crise total no Brasil, e o setor
organizado  moveleiro  de  Ubá  está  ali.  Aliás,  500  funcionários  foram  mandados
embora e estão no seguro-desemprego – existiu e existe um desemprego. O governo
estadual agora tem de fazer a sua parte. Repito: 12% é o valor do imposto pago ali.
Enquanto isso,  no Rio de Janeiro e no Paraná,  esse imposto é de 2%. Cabe ao
governo Pimentel agora chamar e fazer.  Faço aqui um pedido, Sr. Presidente, em
nome de todos desta Casa – ao lado dos deputados votados ali, do Dirceu e de todos
–,  para  criarmos  uma  frente,  realizarmos  uma  grande  reunião  e  chamarmos  o
governo à responsabilidade, a fim de que resolva imediatamente o problema do setor
moveleiro da cidade de Ubá. Essa região pede socorro. Na realidade, são 30 mil
funcionários, ou seja, pessoas que vivem ali da confecção dos móveis. Então, não
podemos deixá-los. A cidade e os empresários pedem. Encontram-se hoje, com muita
seriedade, boas empresas no mercado, empresas essas que dão exemplo para o
setor moveleiro de todo o Brasil.  Portanto, temos de mostrar que, se ainda estão
entregando,  vendendo e  produzindo,  é  porque são empresários  que têm  garra  e
condições  de  fazer  isso.  Se tiverem o  apoio  do  governo estadual,  teremos,  com
certeza, uma região muito mais desenvolvida do que é hoje. Faço esse apelo a V.
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Exa. e a todos os deputados desta Casa que tiveram voto na cidade. Sob o comando
do deputado Dirceu, estaremos juntos fazendo uma Ubá cada vez melhor, ao lado
dos empresários e das pessoas sérias daquela cidade. Empresários fortes que estão
hoje com a condição ainda boa e muito melhor do que a do Brasil porque têm garra,
responsabilidade e patriotismo com esta terra.

O deputado Dirceu Ribeiro – Meu caro colega deputado Alencar da Silveira Jr., é
com muita alegria que também o ouço aqui e aceito fazer essa frente parlamentar em
defesa  do  polo  moveleiro  de  Ubá.  Houve  mesmo  um  fato  dizendo  que  o  polo
moveleiro de Ubá estava falido, mas não é verdade. A crise é mundial, ela chegou ao
Brasil e, consequentemente, a Minas Gerais, e também estamos juntos nessa crise.
O que precisamos é de união, o que o polo moveleiro de Ubá precisa é de respeito, o
que o polo moveleiro de Ubá quer é parceria. V. Exa. foi muito feliz ao propor a frente
parlamentar  para  defender  nossa  região,  que  há  muitos  anos  está  abandonada,
ninguém falava em sua defesa. Nossa região passava como um cabide, como se não
existisse. Na verdade, como se fosse um curral político, onde se poderia fazer de
qualquer maneira. Hoje, não. Ubá e região, bem como o polo moveleiro de Ubá, que
é composto de sete municípios, têm um defensor nesta Casa. O polo moveleiro de
Ubá  vai  buscar  soluções  com  o  apoio  dos  colegas  –  e  aceitamos  o  apoio
principalmente do nosso colega Alencar da Silveira Jr., que foi bem votado na cidade
e também tem interesse por ela. Vamos tratar, sim, de fazer essa frente parlamentar,
de olhar como faremos. Meu caro Alencar, Ubá tem o anel viário construído na época
em que eu era prefeito. Ubá tem um local para que realmente as indústrias possam
participar. Precisamos completar o nosso anel viário com a área que sai da estrada
de Tocantins e vai à estrada de Rodeiro. Assim, o anel viário de Ubá ficará completo.
Ficará mais fácil para fazer um distrito industrial, tão sonhado pela população, mas
um distrito industrial que tenha as indústrias, a prefeitura e o governo do Estado como
parceiros. Sou favorável a essa parceria. Na verdade, sou o homem da parceria, sou
o homem que governou Ubá com parceiros  e sou o homem que levou para Ubá
grandes frutos, para que a cidade e nossas indústrias pudessem pensar no futuro.
Outra  coisa,  meu caro  colega:  o  nosso aeroporto tem R$31.000.000,00  graças  à
cidade; porém não sei por que motivo ele está inaugurado há oito anos, mas ainda
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não é utilizado.  Hoje conversei  com o governo do Estado e percebi  que ele está
querendo parceria para colocar o aeroporto para funcionar. Isso será um passo muito
importante para nossas indústrias e para nosso comércio. O comércio de Ubá é um
dos melhores da nossa Zona da Mata. Sou marqueteiro do comércio de Ubá. Se
vocês estivessem sexta-feira e sábado em Ubá, iriam verificar o funcionamento do
nosso comércio. Agora estamos em uma crise que atinge o mundo todo. Precisamos,
sim, de parceria, de união, de trabalho, para que Ubá possa ser o 1º polo moveleiro
do Brasil. Essa é a disputa que queremos: o 1º polo moveleiro do Brasil. Meu caro
colega Alencar  da  Silveira  Jr.,  agradeço a  defesa que também está  fazendo e  o
conclamo a fazer realmente uma parceria em favor da nossa região. Vamos fazer
parceria porque a maioria das nossas indústrias, 80% a 90%, é sólida e precisa de
parceiros. É isso que estamos buscando nesta Casa. É muito bom ver esta Casa
entender, querer nos ajudar e buscar o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais,
mostrando ao Brasil que Ubá tem o 1º polo moveleiro de Minas Gerais. Essa parceria
será importante. Muito obrigado. Boa tarde.

O deputado Gilberto Abramo – Eu solicitaria  que se fizesse a recomposição de
quórum, porque não há número de deputados para a continuação dos trabalhos.

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

O secretário (deputado Ulysses Gomes) – (– Faz a chamada.)
O presidente – Responderam à chamada 25 deputados. Estes e os 11 em comissão

totalizam 36 parlamentares. Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
Questão de Ordem

O deputado Gilberto Abramo – Pelas minhas contas, são 20 deputados. Os outros 6
estão onde? Dois, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 deputados, com mais 8 em comissão.

O presidente – Antes de V. Exa. adentrar o Plenário, detectamos e anunciamos a
presença de 25 deputados, e há também 11 deputados em comissão.

O deputado Gilberto Abramo – Então, solicito cópia da lista de presença.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente – Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
22.620,  que  altera  a  Lei  Delegada  nº  179,  de  1º/1/2011,  que  dispõe  sobre  a
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organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do
Estado, e a Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica
da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.  Esgotado  o  prazo  constitucional  sem  emissão  de  parecer.  A
presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da
matéria o deputado Paulo Lamac. Com a palavra, o deputado Paulo Lamac, para
emitir seu parecer.

O deputado Paulo Lamac – Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.620/2015

Relatório
O governador  do  Estado,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  90,  VIII,

combinado  com  o  art.  70,  II,  da  Constituição  do  Estado,  opôs  veto  parcial  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, e dá outras providências.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  13/2015,
publicada no Diário do Legislativo de 2/4/2015.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi encaminhada à Comissão
Especial para receber parecer, nos termos do art. 111, inciso I, “b”, combinado com o
art. 222, do Regimento Interno.

De acordo com o disposto no § 3º do citado art. 222, esgotado o prazo regimental
da  comissão,  a  matéria  foi  incluída  na  ordem  do  dia,  sobrestando  as  demais
proposições até sua votação final, ressalvado projeto de iniciativa do governador do
Estado com solicitação de urgência e prazo de apreciação esgotado.

Cabe-nos, portanto, emitir parecer sobre a matéria.
Fundamentação

Por meio da Mensagem nº 13/2015, o governador do Estado encaminhou as razões
do veto parcial, por não atender ao imediato interesse público, oposto à Proposição
de Lei nº 22.620, que altera a Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que
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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, e
dá outras providências.

Nas razões do seu veto, o chefe do Executivo alega que, “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 5.706, de 2015, destinando a alocação de recursos a
áreas finalísticas que atendem imediatamente à exequibilidade dos objetivos traçados
no Plano de Governo”.

Além disso, assevera que “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”.

Da  redação  dos  dispositivos  vetados  pelo  governador,  verifica-se,  também,  a
manutenção:

– da vinculação do Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais –
Detel-MG – à Secretaria de Estado de Cultura;

– da vinculação da Fundação Rural Mineira – Ruralminas – à Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa;

– da Intendência da Cidade Administrativa;
– da remuneração do chefe do Escritório de Representação do Governo de Minas

Gerais em Brasília, nos termos do art. 29 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de
2007;

– do item IV.2.21-A do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, referente ao
Escritório de Prioridades Estratégicas.

A mencionada readequação das diretrizes organizacionais tem por fundamento o
poder discricionário do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 66, inciso III,
alínea “e”,  da  Constituição Estadual,  e  leva  em conta  também o atual  panorama
orçamentário-financeiro do Estado.
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No que tange à análise orçamentária-financeira e segundo os motivos expostos
pelo  governador  do  Estado,  houve uma readequação das  diretrizes  originalmente
traçadas, o que gerou uma realocação dos recursos para as áreas finalísticas. Essa
mudança foi embasada pelos dados fornecidos do balanço orçamentário e financeiro
e tendo em vista os objetivos estabelecidos no plano de governo.

Cabe destacar também a extinção do cargo inicialmente proposto de Secretário de
Estado de Recursos Humanos e o veto à fixação da remuneração de R$9.000,00 do
chefe do Escritório de Representação do Governo de Minas Gerais em Brasília, cargo
que  volta  a  ter  remuneração  equivalente  à  de  secretário  de  Estado,  conforme
disposto  no  art.  29  da  Lei  Delegada  nº  174,  de  2007.  Cumpre  ressaltar  que  as
mudanças propostas pelo veto não geram novo impacto financeiro além daquele já
demonstrado quando da tramitação do Projeto de Lei nº 5.706/2015.

Em  face  de  tais  ponderações,  torna-se  razoável  o  acolhimento  do  veto  parcial
encaminhado pelo Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei

nº 22.620.
Questão de Ordem

O deputado João Leite – Sr. Presidente, a leitura feita pelo relator deixou algumas
dúvidas. O relator, por exemplo, tem dúvidas com relação às datas. Ele disse que a
publicação parece ser de um dia, e não explicita qual a data, algo importante. Na
verdade, temos duas datas. Quero saber de qual ele está tratando. Não me lembro do
dia exato, mas é um sábado e uma sexta-feira. No parecer dele, ele falou “me parece
que é tal data”. Parece? Isso não é parecer da Assembleia Legislativa. Levanto outra
questão. Não sei se foi o governador que tratou as coisas dessa maneira, no veto do
relator.  Se tratou,  quero lembrar  aqui  o que diz o eminente Prof.  Antônio Calhau,
servidor desta Casa, na tese de mestrado que ele defende, sobre a natureza jurídica
dos órgãos autônomos. Ouvidoria não é secretaria; ouvidoria é órgão autônomo. Não
sei quem incorreu nesse erro, se foi o governador ou o relator. Tratar órgão autônomo
como  secretaria  de  estado!  Órgão  autônomo  é  órgão  ligado  diretamente  ao
governador de estado. Então ficam essas duas dúvidas. Primeiramente, precisamos
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de um parecer que tenha as datas exatas. Dizer que parece ser tal data não é um
parecer. Depois de seis mandatos na Assembleia Legislativa, é a primeira vez que
vejo isso: talvez seja essa data. Não sei o termo, deputado Paulo Lamac, que V. Exa.
utilizou, mas há uma data que V. Exa. tem de nos esclarecer. V. Exa. é que está
dizendo isso. Aí homenageio novamente o Dr. Antônio Calhau: é V. Exa. que está
tratando órgão autônomo como secretaria ou é o governador do Estado? Estamos
falando de uma lei que trata disso, dos parágrafos da Lei nº 180, que se refere a
órgão  autônomo  ligado  diretamente  ao  governador.  Ficaram  essas  questões,
especialmente, pelo que pude acompanhar. Queria esclarecimento do relator sobre a
data  exata,  porque ela  é  importante.  Vamos  tratar,  inclusive  na  nossa discussão,
sobre essas datas. À frente, a Assembleia vai conhecê-la e, depois, concluirá sobre o
tratamento dado a um órgão autônomo do Estado. É essa a questão que levanto,
presidente. Solicito ao relator que esclareça esses dois pontos, por favor.

O presidente – O primeiro orador é o próprio relator. Eu já o convoco para fazer sua
discussão. Ao mesmo tempo, ele poderá esclarecer o deputado João Leite sobre o
veto, é lógico.

Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o deputado Paulo Lamac.
O deputado Paulo Lamac* – Agradeço muito, Sr. Presidente, a oportunidade dada

pelo nobre colega,  deputado João Leite.  Gostaria  de pedir  que meu tempo fosse
recomposto, pois são preciosos todos os minutos neste Parlamento e nesta tribuna
junto com meus nobres e sábios colegas parlamentares.

Questões de Ordem
O deputado João Leite – Presidente Hely Tarqüínio,  lembrando de um princípio

desta Casa Legislativa, peço que seja refeito o relatório. Vamos discutir o relatório,
que tem datas incertas, que trata órgão autônomo como secretaria de estado. Peço
outro  relatório.  Ele  tem  de  ser  refeito.  Desculpe-me,  deputado  Paulo  Lamac,  o
presidente convocou-o para discutir um parecer que, salvo melhor informação de V.
Exa., tem de ser refeito. Não é possível que um documento da Assembleia Legislativa
publique  que  órgão  autônomo  seja  uma  secretaria  de  estado,  porque  não  é,
presidente. Não é possível que a Assembleia Legislativa vá tramitar um documento
desse.  Peço  ao  deputado  Paulo  Lamac  que  esclareça  essas  datas  e  faça  uma
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correção, a não ser que ele queira confirmar que órgão autônomo é secretaria de
estado. Obrigado, deputado Paulo Lamac, por sua atenção. O pedido que faço é que
seja refeito esse relatório, Sr.  Presidente. Não é possível que vamos discutir uma
matéria que não tem uma data correta e trata órgão autônomo como secretaria de
estado.

O deputado Paulo  Lamac  –  Presidente,  já  estamos  no tempo de discussão do
projeto,  e acredito que, na própria discussão, teremos condições de abordar,  com
toda a tranquilidade, as questões apresentadas pelo nobre deputado João Leite.

O deputado João Leite – Sr. Presidente, estamos discutindo um parecer eivado de
irregularidades, não há condição.

O presidente – Deputado João Leite, a presidência esclarece que o que está sendo
discutido é o veto, e não o parecer.

O deputado Paulo Lamac – Gostaria de pedir a recomposição do meu tempo de
discussão.

O presidente – V. Exa. tem 1 hora para discutir. Com a palavra, para continuar a
discutir o veto, o deputado Paulo Lamac.

O deputado Paulo Lamac – Em primeiro lugar, identificamos, durante a leitura, um
erro material com relação ao ano lido – e o deputado João Leite se ateve a esse erro
exatamente porque eu fiz a observação no curso da leitura. Estava escrito “2014”,
mas, obviamente, como o governador tomou posse neste ano de 2015, não há como
ser a data de 2014. Por isso, no curso da leitura, identifiquei esse erro e peço aos
colegas parlamentares que tenham tolerância com a assessoria, que fez a redação
desse material, porque, de fato, por absurdo que possa parecer, o erro foi identificado
e devidamente  corrigido  durante  a  leitura.  Então,  vejam  bem,  para  que não  haja
dúvidas,  a  mensagem  que  encaminhou  o  veto  do  governador  é  a  Mensagem  nº
13/2015, que jamais poderia ter sido publicada em 2014.

Este relator, no curso da leitura, identificou o erro material e o corrigiu devidamente.
Portanto, deve constar na ata o registro de que a Mensagem nº 13/2015 foi publicada
na data de 26/3/2015. Não há que se imaginar que existe algum vício, algum erro que
não o material. Eu, como relator, em que pese ter que fazer essa correção de público,
e o faço sem nenhum constrangimento, não vou penalizar a assessoria, que cometeu
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esse erro material; de fato, não poderia ser considerado eivado de vícios um parecer
cujo objeto, conteúdo ou consistência está absolutamente coerente e de acordo com
os vetos opostos à matéria pelo Sr. governador.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Quero fazer um rápido aparte, deputado.
Esse  veto  diz  respeito  a  um  projeto  de  lei  enviado  pelo  governador  do  Estado,
posteriormente  aprovado  nesta  Casa,  que  se  tornou  lei  e  fez  mudanças
administrativas na estrutura do governo do Estado de Minas Gerais.

Passamos 12 anos sem discutir as mudanças futuras. Essas mudanças eram feitas
antigamente  por  meio  de  leis  delegadas.  O  governador  do  Estado,  como  um
imperador, ditava as leis para alterar a estrutura administrativa do Estado da forma
como queria. Só o atual senador Aécio Neves, quando foi governador, junto com o
Prof. Anastasia, fizeram 200 leis delegadas. Os dois governadores são autores de
muito mais leis do que o conjunto de deputados de muitas legislaturas sem nunca ter
votado  uma  lei.  Eram  as  leis  delegadas,  de  triste  passado.  Lembra-se  disso,
deputado? Era uma herança maldita também que ficou.

Essa estrutura foi votada, discutida aqui. Agora o governador, democraticamente,
opõe um veto, que vamos discutir.  Os deputados que compunham o antigo bloco
governista,  PSDB  e  aliados,  não  estavam  acostumados  com  esse  processo
democrático de apreciar vetos, por isso estão estranhando o relatório que V. Exa. está
lendo, mas o veto faz parte do processo democrático. Antigamente isso não existia
porque as leis eram delegadas, o imperador fazia as leis.

Então, queria que V. Exa. relembrasse que estamos num processo democrático.
Voltamos  ao  processo  democrático.  O  choque  de  gestão  acabou  em  Minas,  e  a
democracia voltou.

O deputado Paulo  Lamac*  –  Nobre  deputado Rogério  Correia,  compreendemos
esse estranhamento nessa relação. Acredito que talvez seja a primeira vez em que
vários dos parlamentares que estão nesta Casa há mais de uma década estejam
tendo oportunidade de fazer um debate sobre a organização da estrutura do Poder
Executivo Estadual, uma vez que isso era imposto de maneira pouco democrática,
autoritária. As discussões aqui eram proibidas, era difícil, era quase impossível vencer
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as muralhas da censura e das dificuldades impostas a todos os que ousavam ter um
ponto de vista diferente. São coisas do passado.

O  ponto  que  acho  importante  é  que  não  podemos  nos  desfocar  das  questões
fundamentais, do que diz respeito ao conteúdo do projeto, e ficar nos concentrando
em  questões  secundárias,  em  fogos  de  artifícios  ou  em  qualquer  outro  tipo  de
estratégia diversionista que queira mudar o objeto da discussão, que é claríssimo,
objetivíssimo.  Vejam  bem,  um  erro  de  data,  material,  não  é  óbice  à  análise  do
conteúdo  apresentado,  que  é  extremamente  simples.  Gostaria  muito  que  o
telespectador que nos acompanha pela TV Assembleia, assim como nossos amigos
do Plenário, compreendessem essa questão.

O projeto original criava na secretaria uma importante iniciativa do governador para
ordenar os recursos humanos do Estado, fruto de acordo que aliás foi comemorado
aqui,  nesta  mesma  tribuna,  por  vários  parlamentares  da  oposição.  Vieram  aqui,
fizeram manifestação pública de que conseguiram a manutenção da ouvidoria, algo,
aliás, importante, consenso nesta Casa. Tivemos consenso natural na manutenção da
estrutura  da  ouvidoria.  E  aqui  não  se  confunde  um  órgão  autônomo  com  uma
secretaria.  Não  há  que  fazer  essa  confusão.  Por  favor,  telespectador  e  cara
população de Minas Gerais, não confundam órgão autônomo com secretaria. O que
estamos discutindo aqui é o equilíbrio econômico-orçamentário. O órgão autônomo
implica custo. A manutenção do cargo de ouvidor implica uma despesa equivalente à
do cargo de secretário,  então estamos falando de uma equivalência orçamentário-
financeira. Aquele órgão ia ser extinto pela proposta do governador, mas ele aceitou o
acordo estabelecido nesta Casa a pedido dos deputados de oposição. Eles estiveram
aqui nesta tribuna e comemoraram o feito, a conquista da manutenção da ouvidoria e,
naturalmente,  da  estrutura  de  despesa  orçamentária,  que  é  natural.  Todo  órgão
autônomo,  toda  estrutura,  meus  amigos,  custa  dinheiro  público.  Somos  nós  que
financiamos. Então, o custo da conquista e do consenso aqui estabelecido entre os
parlamentares, por solicitação dos parlamentares da oposição, impôs ao governador
do Estado cortar despesas em outra área.

Aquela proposta original de criação da Secretaria  de Recursos Humanos se viu
prejudicada. O cobertor tem o mesmo tamanho. Se já está faltando, se já há deficit
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orçamentário – sabemos que estão faltando recursos, que o Estado está quebrado –,
se falamos que não vamos cortar custos na ouvidoria, temos de cortar em outro lugar.
O governador  teve  a  grandeza  de acolher  o  acordo construído  neste Parlamento
pelos representantes da população. Ele acolheu o acordo que manteve a estrutura de
custos do órgão autônomo ouvidoria e, para isso, teve a grandeza de vetar parte da
proposição que ele mesmo encaminhou a esta Casa. Isso é grandeza: aceitar  os
acordos,  aceitar  as  construções  democráticas,  mas  tendo responsabilidade.  Se  o
acordo custa tanto, vamos ter de cortar de outro lugar. De onde vamos cortar? Da
criação da secretaria.

Não vamos nos confundir. É importante que tenhamos clareza na compreensão das
questões.  Alhos  são  alhos,  bugalhos  são  bugalhos.  Não  podemos  confundir  as
coisas. Viaduto é viaduto. Ponte é outra coisa. A questão não é a identidade das
estruturas  –  secretaria  e  órgão  autônomo.  A  questão  é:  tudo  custa  dinheiro.
Atualmente dinheiro é o que não temos disponível no Estado de Minas Gerais. Dessa
forma, o que nos cabe? Toda estrutura – não importa qual nome se queira dar a ela,
se é secretaria,  se é órgão autônomo – a ser preservada, se não estava prevista
originalmente  na  estrutura  apresentada  na  proposta  do  governador,  implica
necessidade de corte. O governador, de maneira generosa, de maneira democrática,
republicana,  acolheu  o  acordo  realizado  por  esta  Casa  e  cortou  na  sua  própria
proposta. Medida coerente,  medida responsável,  que demonstra o caráter ético, o
caráter  republicano  e  compromissado  com  as  finanças  do  nosso  estado,  já  tão
combalidas depois das últimas administrações, que se mostraram temerárias tanto
em  suas  prioridades  quanto  na  forma  da  execução  das  que  elegeram  como
prioritárias.

Sr. Presidente, em primeiríssimo lugar, no momento em que inicio a análise do veto
ao  Projeto  de  Lei  nº  22.620,  quero  deixar  muito  claro  que  não  concordamos
absolutamente com a proposição apresentada por nosso par, o deputado João Leite.
Aliás,  já  estamos  fazendo  a  retificação  desse  erro  material  sobre  a  data.  Dessa
maneira, estamos solicitando...

Sr. Presidente, queria pedir a garantia da palavra. Estamos tentando fazer uso da
palavra, mas percebemos a ansiedade e o desejo dos nossos colegas que querem se
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manifestar. De fato, faz parte da democracia, faz parte do Parlamento, faz parte até
da boa educação respeitar  a  palavra do parlamentar  que está  fazendo uso  dela.
Apesar de nem todos cultivarem os mesmos valores, os mesmos princípios éticos,
morais, educacionais, sabemos que fazer silêncio e compreender a manifestação dos
colegas faz parte do processo. Gostaria de pedir ao presidente que garanta nosso
direito à palavra. Temos ainda parcos 47 minutos e 14 segundos, que pretendemos
esgotar  com  essa  discussão  extremamente  relevante  e  profícua  acerca  desse
relatório,  desse  parecer  que  nos  foi  solicitado  pelo  presidente.  Tivemos  muito
empenho e  estou  muito  honrado de apresentar  aqui  a  nossa análise  sobre  isso,
especialmente porque se trata de um veto importante.

É a primeira reforma administrativa que tramita neste Parlamento depois de quantos
anos? Quantos parlamentares não tiveram ainda oportunidade de discutir  sobre a
organização do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, uma vez que isso era
feito de maneira autoritária, impositiva, e esta Assembleia funcionava apenas como
órgão  homologador  de  decisões  que  vinham  de  cima,  de  leis  construídas  em
gabinetes, sem discussão com os representantes da população.

Considero uma grande honra para mim, Sr. Presidente, ser o relator de um veto
relativamente pequeno, de um veto que impacta de maneira positiva sobre a questão
orçamentária e que é fruto de um acordo estabelecido entre os parlamentares, entre
os representantes da população de Minas Gerais. Realmente, é motivo de grande
honra, de grande satisfação para este parlamentar que possamos aqui aprofundar a
análise sobre essa questão. Estamos entendendo como superadas a etapa preliminar
e as questões referentes à data que serão levantadas.

Gostaríamos muito de nos aprofundar no primeiro item, que diz respeito à questão
da ouvidoria. Trata-se de um órgão extremamente importante que foi criado, como foi
apresentado  aqui,  por  uma  lei  delegada.  A lei  delegada,  para  aqueles  que  nos
acompanham  pela  TV  Assembleia  e  que  não  têm  intimidade  com  a  questão  do
ordenamento jurídico, é um instrumento autorizativo que esta Casa faz, permitindo
que  o  Poder  Executivo  apresente  propostas  de  ordenamento  da  estrutura  do
Executivo que depois serão apenas ratificadas pelo Parlamento. Essa estrutura atual
que da administração pública do Estado de Minas Gerais, que foi alterada pela Lei nº
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22.620, de 2015, havia sido construída por uma sequência de leis delegadas editadas
em alguns momentos nos últimos anos, mas mais notadamente as leis delegadas de
2011.  Portanto  a Lei  nº  180 instituiu esse órgão,  que é importante.  Em momento
nenhum se pensou em eliminar a ouvidoria ou o espaço de escuta da população no
campo do ordenamento da estruturação do Poder Executivo. Na proposta original,
esse espaço de escuta se daria na secretaria dos direitos humanos, que trataria da
participação  popular,  que  foi  criada  e  que  hoje  tem  à  frente  o  deputado  federal
Nilmário  Miranda.  Essa  estrutura  seria  enxugada  naturalmente.  Hoje  ela  tem
desmembramentos, capilaridades e  status. Se não é uma secretaria, como de fato
não é, não é um órgão autônomo, como está escrito explicitamente nesse parecer;
ela tem uma estrutura de custos que a equivalem, em certa medida, do ponto de vista
orçamentário, no valor que recebe especificamente. Quanto recebe o ouvidor-geral?
Quanto recebe o secretário de estado. Simples assim: equivalência direta, objetiva.

Essa era a proposta.  Vamos reduzi-la  um pouco,  vamos transformar  isso numa
parte de um todo maior. Mas não foi possível esse consenso aqui na Casa. Acho que
isso é um grande avanço, Sr. Presidente, e o ponto que eu queria focar.

Se conseguimos construir um consenso e um acordo nesta Casa e o apresentamos
para o Poder Executivo, uma vez que somos representantes da população do Estado
de Minas  Gerais,  e  ele  é  acolhido  pelo  governador,  estamos  vivendo,  de  fato,  a
plenitude do processo democrático. Estamos vivendo um sistema em que posso dizer
que vale a pena eleger um parlamentar, porque as decisões que são emanadas do
Plenário  da  Assembleia  Legislativa  serão  consideradas  pelo  Poder  Executivo  e
impactarão na minha vida e na vida das pessoas. Esse veto que estamos apreciando
neste momento é fruto exatamente da plenitude do processo democrático. A proposta
foi  apresentada,  submetida  à  análise  dos  representantes  da  população,  votada,
discutida,  houve  consenso,  e  os  acordos,  os  consensos  aqui  construídos  foram
acolhidos  de  maneira  republicana  pelo  governador  do  Estado.  Alguém  poderia
perguntar por que o governador envia uma proposta, apresenta uma sugestão, que é
aprovada, e depois ele mesmo a veta. Por responsabilidade com o dinheiro público,
com o erário,  com aquilo  que hoje  todos nós conhecemos,  com muita clareza.  A
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situação  do  Estado  não  admite  que  não  tenhamos  rigor,  a  toda  prova,  na
estruturação, nos custos assumidos pela máquina pública.

Já sabemos que o cobertor será menor que o tamanho do corpo. Já sabemos que
teremos dificuldades para dar conta dessa estrutura diante da situação econômica em
que  o  Estado  se  encontra.  Isso,  naturalmente,  é  fruto  do  processo  de
desindustrialização, de todo o processo nefasto que culminou na falência, no estado
calamitoso em que se encontram as economias do Estado de Minas Gerais. Esse fato
já  é  público,  notório  e  conhecido,  objeto  de  tantas  questões  cujo  processo  de
esclarecimento ainda está se iniciando.

É  importante  que  fique  muito  claro  que  esse  veto  se  sobrepõe  em  função  do
respeito do governador com os parlamentares, desde aquele primeiro parlamentar
que propôs, lá no início das discussões, que devemos manter a Ouvidoria do Estado
de Minas Gerais da forma como ela está estruturada; desde aquele grupo que se
organizou em torno dessa defesa e conseguiu aqui dentro, na base da argumentação
legítima e da construção de consenso, a viabilização da estruturação e da votação de
um  projeto  de  lei.  Foi  assim  para  que  aquela  ideia  que  brotou  da  preocupação
legítima de alguns parlamentares pudesse ser materializada num grande acordo, que
foi celebrado aqui por todos. Afinal de contas, depois de tantos anos, a Assembleia
voltou a ter a grandeza e a dignidade de cumprir seu próprio papel, sem precisar
terceirizar  e  sem  lhe  faltarem  condições  de  lidar  com  a  estruturação  do  Poder
Executivo. Muito pelo contrário, de maneira altiva, a Assembleia recebeu as propostas
do governo do Estado, discutiu e construiu consensos em torno da proposição que
lhe foi enviada por ele.

Meus amigos, o governo do Estado diz: “Eu entendo que, para administrar melhor o
nosso estado, preciso dessa organização, das pessoas que aqui trabalham e de suas
colocações”. Esse é o papel do governador. Ele não tem o poder e não deve ter a
prerrogativa de achar que sozinho faz e desfaz a organização do Estado do jeito que
quiser. Sempre fomos contra isso. Sempre denunciamos aquilo que parecia poder de
império dos antigos governadores do Estado, que eram como antigos czares, como
antigos  imperadores,  que  achavam  que  podiam  fazer  o  que  quisessem  e  que
estávamos aqui somente para homologar.
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O que houve aqui neste ano foi realmente uma coisa que incomoda, mas incomoda
a quem estava acostumado a ver a turma lá de cima, do gabinete, mandando para a
Assembleia  o  que  tinha  de  ser  aprovado,  enquanto  aqui  todos  ficavam  dizendo
“amém”,  apenas  carimbando  e  homologando  as  determinações  ou  as  ordens  do
senhor.

Esse  é  um  tempo  que  não  existe  mais.  Estamos  em  um  tempo  em  que  o
governador, com a autoridade que lhe é conferida pela Constituição do Estado de
Minas  Gerais,  encaminha  a  proposta  para  a  Assembleia  Legislativa,  que  tem
condição e competência para discutir cada um dos itens, relativos a cada um dos
órgãos, e aprovar ou não a proposta que o governador encaminhou. Tendo sido as
proposições apreciadas – aprovadas ou não – pela Assembleia Legislativa, cabe ao
governador sancionar, acolher o que foi construído e acordado no Parlamento, ou
vetar, não aceitar a totalidade da lei ou partes do texto aprovado no Parlamento.

Neste  caso,  o  governador  acolheu  integralmente  os  acordos  firmados  entre  os
parlamentares.  Tudo  aquilo  que  foi  discutido,  acordado,  votado  e  aprovado  no
Parlamento de Minas Gerais foi  integralmente acolhido pelo governador.  Mas,  por
nosso acordo, acabamos firmando a manutenção de uma despesa, de um custo que,
embora legítimo, o governador pretendia reduzir, remanejando as atribuições daquele
órgão autônomo para parte de uma secretaria. Ora, se concluímos pela manutenção
de um órgão autônomo e isso gerou despesa, tudo bem: o governador faz o veto de
parte da estrutura que estava sendo criada e que foi proposta por ele mesmo. Que
nome podemos dar a isso? Coerência, responsabilidade com o recurso público, tão
suado.  Todo trabalhador  sabe como o seu dinheiro é suado e como os impostos
pesam no seu bolso. Então, a aplicação desse recurso tem de ser responsável. Não
podemos criar órgãos achando que não temos de cortar nada. Então, algo foi cortado.
O governador toma essa medida, sacrificando parte do seu plano, mas não a sua
essência, exatamente para acolher a essência da democracia, do republicanismo.

Esse é o ponto da vitória da democracia e a demonstração pública da transparência
e da objetividade com que o governador Fernando Pimentel conduz o nosso estado
neste  início  de  governo,  em que pesem todas  as dificuldades.  E  certamente  nos
próximos  anos  continuará  conduzindo  o  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  de
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maneira  clara,  transparente,  democrática  e  objetiva,  escutando  e  respeitando  o
contraditório,  sabendo  escutar  enquanto  o  outro  fala  no  momento  oportuno.  O
governador  cumpriu  com  este  ritual:  encaminhou  o  projeto  de  lei,  como era  sua
prerrogativa,  no  momento  em  que  podia  apresentá-lo;  ouviu  e  soube  aguardar  o
tempo  da  Assembleia  Legislativa.  Esta  Casa  recebeu  o  projeto  de  lei  que  foi
apresentado com urgência pelo governo do Estado e, durante sua tramitação, discutiu
a proposta, até haver um consenso entre oposição, situação e independentes. Em
determinado tempo, quando o projeto já estava maduro, o governador soube também
receber, escutar e acolher a voz que emana da Assembleia Legislativa, que é a voz
da população que elege os parlamentares.

Estamos falando de um diálogo saudável, em que as pessoas sabem o momento
de apresentar seu ponto de vista, o momento de ouvir o contraditório e o momento de
encontrar a condição correta de uma composição. Acredito que essa é uma fórmula
para o sucesso, não apenas na política, mas em toda a convivência entre as pessoas
na sociedade. Temos de ter grandeza para de fato evoluir.

E esse é o retrato; o projeto que culminou nesse pequeno veto apresentado a esta
Casa reflete todo esse processo parlamentar de construção, de cidadania, enfim, de
tudo que queremos aqui.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  –  Muito  obrigado,  deputado.  Primeiro  eu
continuo com minhas  dúvidas  em  relação ao  parecer.  Para  mim,  depois  de  seis
mandatos na Assembleia Legislativa, é estranho ver aqui  um parecer  que já está
sendo discutido, depois de lido, ser refeito. Então, está sendo discutido um parecer
que vai ser alterado. É claro que vão surgir questões de ordem em relação a isso.

Depois,  no  parecer  do  deputado  que  foi  o  relator  do  projeto,  é  dito:  (–  Lê:)
”Ressaltamos  que,  de  acordo  com  o  Ofício  do  Gabinete  nº  12/2015,  o  impacto
financeiro anual do projeto, em sua forma original,  era de R$1.016.882,67. Com a
apresentação  do  substitutivo  pelo  governador,  foi  encaminhada  nova  análise  de
impacto financeiro orçamentário. De acordo com o Ofício do Gabinete nº 83/2015,
com as mudanças contidas no substitutivo, o impacto gerado pela criação e extinção
de cargos, no montante de R$585.527,60, será compensado, conforme artigo desta
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lei, pela extinção de cargos de recrutamento amplo das unidades da administração
indireta”.

Interessante é que ainda não veio projeto de lei para a Assembleia que extingua
esses  cargos.  Os  cargos  só  podem  ser  extintos  por  legislação  encaminhada  à
Assembleia. Outro dado importante é que a ouvidoria custou, em 2014, com toda a
sua estrutura, R$6.126.621,29, e a Seplag, R$256.374.193,27. Portanto, não há que
se falar em economia, deputado Paulo Lamac. O relator do projeto diz que houve
uma  diminuição,  que  caíram  para  metade  os  gastos.  A  ouvidoria  custa
R$6.000.000,00. Então não há que se falar em gasto.

Há outra coisa importante para dizer,  algo de que eu gosto e que faz parte da
história. Nós estamos tratando do quarto veto de um governador na história de Minas
Gerais. Por quatro vezes um governador vetou um projeto dele mesmo na história de
Minas Gerais. É interessante apresentar os números. Desde 1959 – esse é o ano em
que  a  Assembleia  começa  a  sistematizar  –,  35.231.000  projetos  de  leis  foram
apresentados. Desses, mais de trinta e cinco mil projetos, apenas 403 foram vetados
total ou parcialmente. Foram vetados, então, 1,14% dos projetos. E aqui se fala de
projeto de deputados e de outros autores. Ou seja, o veto como um todo em Minas
Gerais é uma exceção.

No  período  que  se  inicia  com  a  redemocratização  e  com  a  promulgação  da
Constituição Mineira de 1989, apenas 161 projetos foram vetados. Essa questão é
relevante.

Eu estava dizendo que o  governador  Fernando  Pimentel  vetou  o  texto  que ele
mesmo apresentou.

Desses  quatro  governadores  que  vetaram  projetos,  dois  foram  do  governador
Itamar Franco, vetados integralmente. Um deles era um projeto com um único artigo e
estava ligado à doação de imóvel para o município, e a emenda que alterou esse
projeto  modificava  inteiramente  o  sentido  original.  Então,  o  governador  o  vetou
integralmente.  Depois  houve  outro  projeto  do  governador  Itamar  Franco,  sobre
doação de imóvel também, que foi vetado pelo governador Aécio. Houve uma outra
mudança  com  emenda  parlamentar  e  o  governador  Aécio  o  vetou  integralmente.
Antes do quarto veto, que é do governador Pimentel, o terceiro veto ocorreu em 1990.
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Quem vetou? O governador Newton Cardoso vetou integralmente, em maio de 1990,
o  Projeto  de  Lei  nº  2.135/89,  que alterava a  lei  delegada  que  dispunha sobre  a
Fapemg.  Durante  a  tramitação foram aprovadas  três  emendas parlamentares que
alteraram significativamente o conteúdo da proposição. Segundo o governador, tais
emendas,  pelo  seu  conteúdo  e  alcance,  se  acolhidas,  iriam  descaracterizar  os
objetivos do projeto de lei original, fragmentando-o ainda em sua unidade.

O veto que ora examinamos representa um fato inusitado,  sem precedentes na
história  do  Poder  Legislativo  mineiro.  Realmente  é  uma inovação  do  governo  de
Fernando, do PT. Ele mesmo vetou um projeto dele, integralmente. Nunca antes na
história  do  Estado de Minas  Gerais  um governador  tinha vetado um projeto  dele
mesmo. Inclusive, sem nenhuma emenda da oposição. Ele vetou o próprio texto.

Por fim, quero lembrar que só a presidente apresentou 6 mil medidas provisórias no
seu governo.

Deputado Paulo Lamac, obrigado por conceder-me este aparte. Sem dúvida, essas
questões ainda serão tratadas e imagino que surgirão questões de ordem. Isso é
próprio da riqueza do Parlamento e desta discussão que nos faz crescer ainda mais
na  presença  deste  mestre:  o  deputado  Bonifácio  Mourão,  que  foi  o  relator  da
Constituição  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  nos  acompanha  neste  debate.  Muito
obrigado pelo aparte que V. Exa. me concedeu.

O deputado Paulo Lamac* – Agradeço ao deputado João Leite, que aqui cumpre e
defende galhardamente a sua posição, como parlamentar e na condição de oposição
neste Parlamento. Nós o respeitamos e agradecemos-lhe as ponderações.

Naturalmente, antes de conceder a palavra ao nobre deputado João Vítor Xavier,
não poderia deixar de fazer uma brevíssima reflexão de que a inovação seja a de
respeitar  os  acordos  firmados  neste  Parlamento.  Essa  talvez  seja  uma inovação
muito importante que estamos vivenciando agora em Minas Gerais. A Assembleia tem
o  direito  de  manifestar-se  e  de  criar  consenso,  e  o  governador  o  acolhe.  Como
parlamentar, estou vivendo agora o meu segundo mandato nesta Casa e fico feliz em
perceber que o governador tem a grandeza de vetar parte de um projeto apresentado
por ele mesmo para acolher um acordo construído dentro deste Parlamento.

Sr. Presidente, dentro das questões levantadas, quero ainda, como relator, solicitar
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a seguinte errata para corrigirmos um erro material que identifiquei na minha leitura e
o deputado João Leite o reforçou. Procedo à leitura da seguinte errata: (– Lê:) “No
parecer de Plenário do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.620/2015, onde se lê
'As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  600/2014,
publicada no  Diário do Legislativo de 6/2/2014',  leia-se: 'As  razões do veto foram
encaminhadas por meio da Mensagem nº 13/2015, publicada no Diário do Legislativo
de 2/4/2015”. Então, solicito que seja publicada essa errata, em que sanamos o erro
material aqui identificado.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* – Inicialmente, deputado Paulo Lamac,
quero agradecer-lhe a oportunidade do aparte, que será até sui generis, dentro de um
clima muito tenso e, em alguns momentos, até mesmo hostil, de debate, diálogo e
construção política. Como me disse agora há pouco o Prof. Hely Tarqüínio, nosso
mestre, com quem gosto muito de dialogar sempre, é do debate que surge a luz. É da
discussão que as ideias clareiam.

Então queria, dentro desse debate que V. Exa. faz e dos impactos que causam no
orçamento  do Estado,  que tais  medidas  fossem tomadas pelo governador.  Quero
deixar,  para  que  se  mostre  também  uma posição  de  diálogo  e  de  grandeza  da
oposição nesta Casa, o registro positivo e elogioso quanto à postura do governador
do Estado, Fernando Pimentel, no que diz respeito ao projeto da Cidade das Águas
Unesco-HidroEx no Triângulo Mineiro.

Estive neste Plenário há aproximadamente uma semana – talvez duas semanas,
para ser mais exato –, fiz um discurso citando a comissão que V. Exa. preside na
Casa e o que havia sido afirmado na região pelo secretário de Ciência e Tecnologia,
bem como minha discordância daquela posição. Acho que algumas questões estão
acima  de  partidos  políticos.  Algumas  questões  não  são  de  governos,  algumas
questões são de Estado, de nação e de planeta, e a Cidade das Águas Unesco-
HidroEx  é  uma  questão  assim.  Não  é  uma  questão  de  partido.  Merece  todo  o
reconhecimento ao projeto o ex-secretário de Ciência e Tecnologia, o ex-deputado
federal Nárcio Rodrigues, que foi o grande mentor dessa ideia, desse projeto e que,
junto com inúmeros parceiros, construiu um projeto que está se consolidando e tende
a ser um dos maiores centros de excelência em águas do planeta. Já está entre os 15
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maiores do mundo, já está como um centro, categoria 2 da Unesco, para as águas e
pode se tornar em muito breve tempo – se assim quiser o atual governo e se essa for
a sua gestão – um centro de categoria 1 da Unesco para as águas.

Quero destacar que só existem 11 centros desses em todo o mundo, e podemos ter
o 12º aqui em Minas Gerais, em nosso estado. Um projeto que foi construído a muitas
mãos.  Temos  de  destacar  a  participação  do  então  presidente  da  Câmara  dos
Deputados, Arlindo Chinaglia. Também há de se destacar que o então presidente Lula
foi o primeiro signatário junto à Unesco para que esse projeto não fosse de Minas
Gerais, mas do Brasil junto à Unesco. Há de se destacar o que pude presenciar numa
belíssima  audiência  pública  realizada  na  última  sexta-feira  na  cidade  de  Frutal.
Relatava agora há pouco ao deputado Rogério Correia que presenciei em Frutal um
petista  da  Universidade  Federal  de  Viçosa  defendendo  esse  projeto,  que  foi
construído pelo PSDB aqui em Minas. Um petista da ANA defendendo a manutenção
desse projeto. Um petista do Ministério de Ciência e Tecnologia defendendo esse
projeto. Não é porque seja um projeto do PSDB, mas porque é um projeto de Minas,
do Brasil  e hoje do mundo, que foi concebido de maneira muito vitoriosa e muito
inteligente pelo governo do PSDB, mas que precisa ter continuação pelo governo do
PT.

O nosso governo terminou. O povo de Minas Gerais elegeu o governador Fernando
Pimentel.  O secretário  Miguel  Corrêa teve uma preocupação muito grande e quis
enfatizar que este governo deixará a sua marca. Ora, não estamos discutindo isso. É
legítimo, é da democracia, governo se sobrepõe. Cada governo que chega vai dar o
seu viés, a sua cara, a sua cor, a sua direção aos projetos que estiverem em curso. O
que não podemos aceitar, o que iremos discutir e construir nesta Casa é para que
bons projetos sejam criados. Que eles mudem de nome, que mudem de direção é
natural, embora não costume ver ninguém dando nome novo para filho dos outros.
Pode até dar um apelido, mas o nome sempre continuará o mesmo na certidão de
nascimento. No entanto, é natural que cada um dê o seu viés, que cada um dê o seu
caminho, afinal foi eleito democraticamente para isso. O que não podemos permitir é
que questões de Estado sejam colocadas em segundo plano por questões menores,
meramente de disputa partidária. E, nesse aspecto, o governador Fernando Pimentel
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fez um gesto extremamente importante ao convidar o ex-secretário Nárcio Rodrigues
para dialogar sobre o assunto. Foi uma conversa de alto nível, em que dois homens
públicos juntos, um no exercício do seu mandato e outro como aquele que concebeu
e implantou o projeto, como secretário de Estado, dialogaram sobre a importância
desse projeto para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo.

Foi um gesto importante, em que o governador Pimentel mostrou capacidade de
diálogo  e  de  construção  política  madura,  que  é  o  que  esperamos  dele,  e  eu
pessoalmente. Como V. Exa. sabe muito bem, essa é a impressão que eu sempre tive
dele. Mesmo quando ministro de Estado, ele sempre manteve suas portas abertas. Lá
estive  por  algumas  vezes,  sendo  muito  bem  recebido,  com  muito  respeito  e
consideração.

E quero fazer esse registro de maneira muito clara. Foi um gesto de grandeza, um
gesto de maturidade política que deu novos rumos ao projeto Unesco e Hidroex.
Preocupou-me muito o que ouvi  na audiência pública da Comissão de Educação,
primeiro porque alguns dados que foram passados ali não eram verdadeiros; segundo
porque percebíamos muito mais um instinto de disputa do que de construção, quando
esse não é um projeto a ser disputado. É um projeto consolidado em Minas Gerais,
que tem em seu DNA a concepção de um governo do PSDB, com a participação
absolutamente legítima e necessária, e que foi fundamental, do governo federal do
PT.

Então quero deixar esse registro, deputado Paulo Lamac, para mostrar também que
essa é uma oposição que também busca o diálogo; que não se coloca de portas
fechadas para o que é interesse de Minas; e que, mesmo tendo sido agredida num
determinado momento, num assunto que lhe é muito caro, que é o seu legado, de
maneira injusta naquele caso, não se furtou ao diálogo naquilo que é interesse de
Minas.

Então,  escutando  V.  Exa.  dizer  que  este  é  um  governo  que  está  buscando  o
diálogo, talvez até de maneira – nas palavras de V. Exa. – inédita, quero registrar
também que esta é uma oposição que, muito responsável e coerentemente, coloca-
se, de maneira flexível, à disposição para dialogar sobre o que for do interesse de
Minas, talvez de uma maneira inédita e talvez com uma tolerância que não tivemos
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nos nossos 12 anos de governo. E assim vamos construindo o que acreditamos ser o
ideal  para  o  nosso Estado.  V.  Exa.,  com a responsabilidade de governar,  e  esta
oposição, com a responsabilidade de dialogar,  cobrar,  mas, acima de tudo, com a
coerência de sempre se colocar à disposição para construir o que é do interesse de
Minas,  somos  adversários  políticos  no  campo  ideológico,  mas  jamais  nos
colocaremos  como  adversários  de  Minas  Gerais,  como  muitas  vezes  já  vimos
acontecer na política do nosso país. Muito obrigado a V. Exa. pela oportunidade do
aparte.

O  deputado  Paulo  Lamac*  –  Não  esperávamos  outra  posição  de  V.  Exa.,  e,
certamente, a condução do Estado pelo governador seguirá essa linha, que é uma
premissa e sempre foi em sua vida pública.

* – Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Paulo Lamac – Sr. Presidente, gostaria de pedir a preservação do meu
tempo e o encerramento, de plano, da reunião.

Encerramento
O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a ordinária de amanhã, dia 14, 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 8/2015

Comissão Especial
Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  11/2015,  publicada  no  Diário  do  Legislativo de
26/3/2015,  o  governador  do  Estado,  em observância  ao que determina o  art.  62,
XXIII,  “d”,  da  Constituição  do  Estado,  encaminhou  para  exame  da  Assembleia
Legislativa  a  indicação  de  Michele  Abreu  Arroyo  para  o  cargo  de  presidente  da
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Fundação Instituto Estadual  do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais  –
Iepha.

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 da indicada, que
respondeu com clareza e objetividade às questões que lhe foram formuladas.

Pela análise do  curriculum vitae  da candidata, assim como pelo seu desempenho
na  arguição,  ficou  evidenciado  que  sua  bagagem  acadêmica  e  profissional  a
credencia de forma inequívoca ao exercício do cargo. Dessa forma, consideramos
que atenderá com desenvoltura às exigências das funções que lhe forem atribuídas.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  opinamos  pela  aprovação  da  Indicação  nº  8/2015,  que

sugere  Michele  Abreu  Arroyo  para  o  cargo  de  presidente  da  Fundação  Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Celise Laviola, presidente e relatora – Cristiano Silveira – Fábio Cherem.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 9/2015
Comissão Especial

Relatório
Por  meio  da  Mensagem  nº  12/2015,  publicada  em  26/3/2015  no  Diário  do

Legislativo, o governador do Estado enviou a indicação de Augusto Nunes-Filho para
o cargo de presidente da Fundação Clóvis Salgado – FCS – para exame desta Casa,
nos termos do art. 62, XXIII, ”d”, da Constituição do Estado,.

Esta  comissão especial  foi  constituída para emitir  parecer  sobre  a matéria,  nos
termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do
art. 146, do Regimento Interno.

Após analisar o currículo do indicado e proceder à sua arguição pública, na qual
respondeu  com  clareza  e  desembaraço  às  questões  propostas,  julgamos  que  o
indicado  dispõe  de  experiência  e  conhecimentos  suficientes  para  assumir  a
presidência da FCS.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente à Indicação nº 9/2015, que sugere o
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nome  de  Augusto  Nunes-Filho  para  o  cargo  de  presidente  da  Fundação  Clóvis
Salgado – FCS.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Fábio Cherem, presidente e relator – Cristina Corrêa – Gil Pereira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 579/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, resultante do desarquivamento do Projeto de

Lei nº 2.874/2012, o projeto de lei em epígrafe “institui o Selo Empresa Destaque em
Solidariedade”.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/2/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe a  este  órgão colegiado  o  exame preliminar  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 em exame pretende instituir  no Estado o selo Empresa Destaque em

Solidariedade,  a  ser  conferido  às  empresas  do  setor  privado  que  promovam
campanhas de doação de sangue, médula óssea e órgãos. Estabelece, ainda, que o
selo  terá  prazo  de  validade  de  um  ano,  sendo  renovável  a  critério  do  órgão
encarregado  de  sua  concessão,  e  que  a  empresa  agraciada  poderá  utilizá-lo  na
divulgação de seus produtos ou serviços.

Ainda  segundo  a  proposição,  serão  consideradas  campanhas  de  doação  de
sangue,  medula  óssea  e  órgãos:  a  inclusão  de  mensagens  informativas  nas
embalagens dos produtos comercializados pelas empresas; a realização de palestras
para funcionários por profissionais da área da saúde; e a divulgação, por intermédio
de meios de comunicação de massa, por período não inferior a 30 dias por ano.

Cumpre ressaltar 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
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projeto, passamos a reproduzir  os argumentos utilizados anteriormente no parecer
referente ao Projeto de Lei nº 2.874/2012:

“Inicialmente, deve-se destacar que a instituição de selo 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 deflagração do processo legislativo, não há óbice à iniciativa por
parlamentar, em face da inexistência de reserva no art. 66 da Constituição do Estado.

Dessa forma, não há impedimentos de natureza jurídico-constitucional à tramitação
da  proposição,  cabendo  à  comissão  de  mérito  avaliar  as  questões  atinentes  ao
conteúdo”.

É importante, também, destacar que a proposição não impõe ao Poder Executivo
atribuições minudenciadas acerca da concretização da medida. Dessa forma, não há
invasão de competência.

Diante das razões aduzidas, ratificamos o posicionamento expresso anteriormente
por esta comissão.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 579/2015.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
João Alberto, presidente – Cristiano Silveira, relator – Gil Pereira – Isauro Calais –

Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 908/2015

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 351/2011, visa instituir a Semana da Promoção
da Higiene no Estado.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/4/2015  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 908/2015 pretende instituir a Semana da Promoção da Higiene,

a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de dezembro, ocasião em
que  serão  promovidas  atividades  educativas  de  conscientização  e  orientação  da
população sobre a importância da higiene.

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.

De  acordo  com  a  Constituição  da  República,  à  União  compete  legislar
privativamente  sobre  as  matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,
relacionadas  no  art.  22;  e,  aos  municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,
conforme preceitua seu art. 30, 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  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 a esta ora examinada.
Infere-se, portanto, que aos membros deste Parlamento é facultada a deflagração do
processo legislativo.

Entretanto,  é  preciso  observar  que,  no  parágrafo  único  do  art.  1º,  o  projeto
determina ações a serem tomadas pelo poder público, o que deve ser suprimido, por
ser incompatível com o princípio da separação dos Poderes previsto no art. 2º da
Constituição da República, que atribuiu uma função, de forma predominante, a cada
um deles.  A atividade legislativa  opera  no plano da abstração e da  generalidade,
norteando  as  atividades  do  Executivo,  porém,  não  lhe  cabe  avançar  a  ponto  de
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minudenciar  a  ação  administrativa,  pois  isso  iria  esvaziar  a  atuação  institucional
desse Poder, contrariando o princípio constitucional citado.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda no 1, ao final deste parecer, para
suprimir esse comando.

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 908/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
João Alberto, presidente – Isauro Calais, relator – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão

– Cristiano Silveira – Vanderlei Miranda.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 941/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, a proposição de lei em epígrafe, decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 350/2011, tem por escopo instituir a Semana
Estadual de Luta contra a Depressão.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/4/2015  e  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, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 941/2015 tem por escopo instituir a Semana Estadual de Luta

contra  a  Depressão,  a  ser  realizada anualmente  na  primeira  semana do mês  de



1124
____________________________________________________________________________

agosto,  ocasião  em  que  o  poder  público  promoverá  atividades  educativas  de
conscientização e orientação para o enfrentamento dessa enfermidade.

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.

A  Constituição  da  República  estabelece  que  à  União  compete  legislar
privativamente  sobre  as  matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,
relacionadas  no  art.  22;  e,  aos  municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,
conforme preceitua o inciso I de seu art. 30. A 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 ao membro deste Parlamento é facultada a deflagração do
processo legislativo.

Entretanto, é preciso observar que o parágrafo único do art. 1º do projeto deve ser
suprimido por determinar obrigações para o poder público, o que é incompatível com
o  princípio  da  separação  dos  Poderes  previsto  no  art.  2º  da  Constituição  da
República,  que atribuiu  uma função,  de forma predominante,  a  cada um deles.  A
atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade, que norteiam as
atividades do Executivo, porém, não lhe cabe avançar a ponto de minudenciar a ação
administrativa,  pois  isso  iria  esvaziar  a  atuação  institucional  daquele  Poder,
contrariando o princípio constitucional citado.

Em  decorrência  disso,  apresentamos  a  Emenda  no  1,  redigida  no  final  deste
parecer, para suprimir esse comando.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à
próxima comissão a análise relacionada com o mérito da matéria, aprofundando-se o
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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 941/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
João Alberto, presidente – Cristiano Silveira, relator – Antônio Jorge – Bonifácio

Mourão – Isauro Calais – Vanderlei Miranda.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 47/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do deputado Fred Costa,  o projeto de lei  em epígrafe ”dispõe sobre
medidas contra a prática de trotes telefônicos e dá outras providências.”.

Publicado no Diário do Legislativo de 27/2/2015, foi o projeto de lei distribuído às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do
Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O  projeto  de  lei  em  análise  determina  que  as  concessionárias  de  serviço  de

telefonias fixa, móvel e celular que prestam serviços no Estado ficam obrigadas a
informar a seus assinantes, por meio da conta telefônica, a existência de ligações
para  o  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  para  a  Defesa  Civil  e  para  o  Serviço  de
Atendimento  Médico  de  Emergência  –  Samu  –,  cujo  fato  relatado  não  seja
comprovado. Estabelece ainda o projeto de lei em análise que as referidas empresas
concessionárias deverão ainda informar aos assinantes as penalidades previstas no
Código  Penal  Brasileiro  para  tais  infrações  e  que,  no  caso  de  reincidência  do
assinante em tais ligações,  estará este sujeito a multa de 20 Ufemgs. Os valores
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resultantes da arrecadação da multa prevista no projeto deverão ser destinados ao
Fundo Estadual de Segurança Pública.

Verifica-se o  intuito  da proposta de coibir  a  prática de ligações para  órgãos de
segurança  e  saúde  pública  relatando  fatos  inverídicos,  que,  a  despeito  da  sua
falsidade, movimentam a atuação desses serviços, causando danos ao poder público
e à população em geral.

A proposição busca preservar o interesse público e a boa atuação da administração
pública  ,ao  mesmo tempo  que  pretende coibir  infrações  por  parte  da  população.
Todavia, é imperioso afirmar que os meios que o projeto utiliza para atingir os fins
almejados não guardam consonância com a ordem constitucional vigente.

Tal  prática,  popularmente  conhecida  como  “trote  telefônico”,  é  uma  ação  já
repudiada pelo  direito  penal,  tendo em vista o  seu caráter  lesivo à administração
pública, à coletividade e, mesmo, à vida. Quando uma viatura da Polícia ou do Corpo
de  Bombeiros  é  deslocada  para  atender  a  um  chamado  falso,  pode,  naquele
momento,  estar  deixando  de  socorrer  pessoas  que  realmente  necessitam  de
atendimento  imediato.  Ademais,  não  se  pode  deixar  de  considerar  que  tais
atendimentos  geram  custos  para  o  Estado  e  certamente  prejudicam  o
desenvolvimento dos trabalhos dos órgãos públicos responsáveis pelo atendimento
de emergência à população.

É  preciso  ressaltar  que  o  projeto  de  lei  em  análise  presume  a  atuação  da
administração  pública  em  três  momentos.  Primeiramente,  os  referidos  órgãos  de
segurança pública e de defesa civil,  ao constatarem a ocorrência do trote, deverão
rastrear  o  número  do  telefone  que  procedeu  ao  chamado  inverídico.  Para  tanto,
poderão solicitar o auxílio das operadoras dos serviços de telefonia. Vencida essa
etapa, deverão comunicar tais dados às concessionárias do serviço de telefonia para
que essas possam, por meio da conta de telefone, informar aos assinantes a sua
ocorrência e adverti-los de que a ação é prevista na legislação penal. Em caso de
reincidência,  surge  a  necessidade  de  mais  uma  atuação  do  poder  público  na
aplicação da penalidade de multa prevista no art. 3º do projeto.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são órgãos de segurança pública
que,  nos  termos  do  art.  144  da Constituição  Federal,  possuem,  respectivamente,



1127
____________________________________________________________________________

competências de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública e da execução
de atividades de defesa civil. No exercício de suas funções, tais órgãos podem ter
acesso  a  dados  das  chamadas  telefônicas  falsas,  mas  a  sua  divulgação  para
terceiros configura quebra de sigilo de dados telefônicos.

A divulgação desses dados bem como a execução das outras medidas consignadas
na  proposição  em  exame  ferem  frontalmente  direitos  e  garantias  individuais
consagrados  no  art.  5º  da  Constituição  da  República,  por  estarem  legitimando  a
quebra de sigilo telefônico dos assinantes, bem como quebra de sigilo de dados.

Nos termos dos incisos X e XII do art. 5º da Constituição Federal, são assegurados,
de forma inequívoca, o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, assim
como “o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e
na  forma  que  a  lei  estabelecer  para  fins  de  investigação  criminal  ou  instrução
processual penal” (grifo nosso).

Tanto  o  direito  à  intimidade  quanto  a  quebra  de  sigilo  de  dados  telefônicos,
bancários  e  fiscais  são  matérias  caras  ao  direito  constitucional  e  amplamente
discutidas  pela  doutrina  e  pela  jurisprudência,  que consideram que tais  garantias
devem ser resguardadas ao máximo.

No caso em questão, trata-se de quebra de sigilo referente a registros telefônicos,
que é a informação sobre os dados de ligações telefônicas realizadas. Esta quebra
pode ser determinada pelo Poder Judiciário ou pelas CPIs, desde que baseada em
questões específicas e fundamentadas. As medidas a serem repudiadas, nos termos
do projeto, podem ser enquadradas em tipos penais previstos nos arts. 266 e 340 do
Código Penal Brasileiro – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –, quais
sejam  de  interrupção  ou  perturbação  de  serviço  telegráfico  ou  telefônico  ou  de
comunicação falsa de crime ou de contravenção.

Confira-se a seguir o teor dos referidos dispositivos, in verbis:
“Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico ou telefônico
Art.  266  –  Interromper  ou  perturbar  serviço  telegráfico,  radiotelegráfico  ou

telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
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Parágrafo  único  –  Aplicam-se  as  penas  em  dobro,  se  o  crime é  cometido  por
ocasião de calamidade pública.

( ... )
Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Art. 340 – Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime

ou de contravenção que sabe não se ter verificado:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa;”.
Ainda o art. 41 da Lei de Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de

outubro de 1941 – prevê pena de prisão simples e de multa a quem provocar “alarma,
anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir
pânico ou tumulto.”.

Transcrevemos aqui, por ser oportuno, o voto proferido pelo Ministro do Supremo
Tribunal  Federal  –  STF–  Celso  de  Melo,  no  Mandado  de  Segurança  nº  25.668,
julgado em 18/4/2005:

“É preciso advertir que a quebra de sigilo não se pode converter em instrumento de
devassa indiscriminada de dados – bancários, fiscais e/ou telefônicos – postos sob a
esfera de proteção da cláusula constitucional que resguarda a intimidade, inclusive
aquela de caráter financeiro, que se mostra inerente às pessoas em geral. Não se
pode desconsiderar, no exame desta questão, que a cláusula de sigilo que protege os
registros bancários, fiscais e telefônicos reflete uma expressiva projeção da garantia
fundamental da intimidade – da intimidade financeira das pessoas em particular –,
que  não  deve  ser  exposta,  enquanto  valor  constitucional  que  é,  a  intervenções
estatais ou a intrusões do Poder Público, quando desvestidas de causa provável ou
destituídas de base jurídica idônea”.

Vale também transcrever um trecho do parecer do subprocurador-geral da União
citado  pelo  ministro  do  STF,  Carlos  Velloso,  no  voto  proferido  no  julgamento  do
Agravo  Regimental  no  Recurso  Extraordinário  nº  261.278-2/PR,  no  qual  se
manifestou  pela  impossibilidade  de  quebra  de  sigilo  de  dados  bancários  por
autoridade  administrativa  sem prévia  autorização  do  Poder  Judiciário.  Embora  se
trate da análise de quebra de sigilo de dados bancários, o entendimento se aplica ao
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sigilo  de  dados  telefônicos,  por  serem  ambos  consentâneos  com  o  direito  à
privacidade, in verbis:

“O  Supremo  Tribunal  Federal  tem  enfrentado  o  problema  firmando  posição  no
sentido de que o princípio do sigilo bancário, espécie do direito de privacidade, não é
absoluto,  prevalecendo sobre  ele o interesse público,  mas,  da  leitura  de  diversos
julgados,  observa-se  que  há  o  consenso de que  a  quebra  do  sigilo  bancário  do
contribuinte sem prévia autorização judicial viola o inciso X do art. 5º da Constituição
Federal.

( ...)
O direito ao sigilo bancário, como espécie do direito à privacidade, é um tema de

discussão tão delicado que,  no auxílio  às soluções das várias  questões que dele
surgem, não poderia ter critério mais razoável do que aquele encontrado pelo ilustre
Ministro Carlos Velloso quando do julgamento do RE 215.301/CE ( DJ de 28/5/1999)
ao defender a tese de que ‘a quebra não pode ser feita por quem não tem o dever de
imparcialidade’.  Ou seja, ‘somente a autoridade judiciária, que tem o dever de ser
imparcial, por isso mesmo procederá com cautela, com prudência e com moderação,
é que (...) poderá autorizar a quebra do sigilo’”.

Ressalte-se, ainda, que o inciso LIII do art. 5º da Carta Constitucional estabelece
que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente,
fato que seria consumado com a atribuição de aplicação de pena pecuniária pelos
órgãos referidos no projeto de lei em tela caso fosse constatada a reincidência de
uma ação tipificada como crime.

Vê-se,  pois,  que os órgãos  aos quais  se pretende conferir  competência para o
rastreamento  de  dados  telefônicos  nem  sequer  possuem  poderes  próprios  das
autoridades  judiciais  para  promover  investigações  e  apurar  infrações  penais  ou
instruir processo penal. Ainda que os tivessem, precisariam de ordem judicial para
promover a quebra de sigilo telefônico.

Uma vez que a prática de trotes telefônicos é tipificada como crime na legislação
penal,  verificada  a  sua  ocorrência,  deve  o  fato  ser  denunciado  às  autoridades
competentes para que se instaure o inquérito policial e, se for o caso, a devida ação
penal, na qual se observará o contraditório e a ampla defesa. A observância a tais
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princípios  são elementos essenciais  para  garantia  de  um Estado Democrático  de
Direito, bem como da segurança jurídica do cidadão.

Por fim, é necessário também ressaltar que a instituição de obrigações a serem
conferidas aos concessionários de serviços públicos federais é reservada à União. A
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  aponta  de  maneira  clara  a
impossibilidade de lei estadual interferir na relação jurídico-contratual entre o Poder
concedente  federal  e  as  empresas  concessionárias  (ver  a  respeito,  as  ADIs  nºs
2.733/ES  e  2.299/RS,  publicadas,  respectivamente,  no  Diário  do  Judiciário de
3/2/2006 e de 29/8/2003). Assim, não é possível uma lei estadual instituir obrigações
a serem desempenhadas pelas concessionárias de serviço de telefonia.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 47/2015.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
João Alberto, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira – Isauro Calais – Vanderlei Miranda.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 555/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição de lei  em  tela,  de autoria  do  deputado Fred Costa,  resultante  do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.377/2011, dispõe sobre a instalação de sinais
sonoros  nos  semáforos  das  vias  públicas  do  Estado para  facilitar  a  travessia  de
pessoas com deficiência visual.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/3/2015,  foi  a  matéria  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  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 tem por escopo permitir  ao Estado a instalação de



1131
____________________________________________________________________________

sinais  sonoros  nos  semáforos  de  suas  vias  públicas  para  facilitar  a  travessia  de
pessoas com deficiência visual. Dessa forma, permitir-se-ia que os semáforos fossem
dotados de diferenciação sonora, indicando o momento da travessia ou de espera em
ambos os sentidos.

Trata-se  de  competência  legislativa  concorrente  entre  a  União  e  os  estados
membros, cabendo àquela entidade federada elaborar as normas gerais e a estes
últimos suplementá-las, adaptando-as às peculiaridades regionais.

Contudo, no caso em análise, embora a temática tratada na proposição tenha certa
relação  de  pertinência  com  a  proteção  e  integração  social  de  pessoas  com
deficiência, é flagrante que o assunto acaba por adentrar regulamentação de trânsito,
dispondo sobre a utilização das vias públicas por pessoas.

O Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 1997 – prevê, expressamente,
em seu art. 1º, § 1º, que se considera “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”.

A competência legislativa sobre a matéria de trânsito encontra-se inserida no inciso
XI do art. 22 da Constituição Federal de 1988, tratando-se, portanto, de assunto de
competência privativa da União.  Em decorrência,  o projeto  encontra-se eivado de
vício de inconstitucionalidade formal orgânica, conflitando com o disposto no art. 22,
XI, da Constituição Federal de 1988, não podendo a legislação estadual dispor sobre
o tema.

Por outro lado, há ainda que se destacar que a pretensão trazida na proposição já
possui previsão legal, sendo, portanto, desnecessária.

A União,  por  meio  da  Lei  Federal  nº  10.098,  de  19  de  dezembro  de  2000,
estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Especificamente em seu art.
9º,  o  referido  diploma  legal  estabelece  expressamente  que  “os  semáforos  para
pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que
emita  sinal  sonoro  suave,  intermitente  e  sem  estridência,  ou  com  mecanismo
alternativo, que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras
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de deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da via
assim determinarem”.

Devemos,  ainda,  lembrar  que  a  atividade  material  que  se  pretende  permitir  ao

estado  membro  praticar  é  de  competência  administrativa  municipal.  Isso  porque,

tratando das regras de trânsito e transporte nacional, o Código de Trânsito Brasileiro,

em  seu  art.  24,  incisos  II  e  III,  estabeleceu  ser  da  competência  dos  órgãos  e

entidades  executivos  de  trânsito  dos  municípios,  no  âmbito  de  sua circunscrição,

planejar, projetar,  regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de

animais  e  promover  o  desenvolvimento  da  circulação  e  segurança  de  ciclistas;

implantar,  manter  e  operar  o  sistema  de  sinalização,  os  dispositivos  e  os

equipamentos de controle viário.

Diante disso, ao atribuir ao estado membro a competência para realização de tais

atividades  administrativas,  o  projeto  conflita  com  os  dispositivos  do  Código  de

Trânsito Nacional citados.

Por fim, vale lembrar que, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), que visa, entre outros objetivos, à ação

planejada e transparente da administração pública e à prevenção de riscos capazes

de afetar  o  equilíbrio  das contas  públicas,  mediante  o  cumprimento de metas  de

resultados entre receitas e despesas, o momento exige reflexão sobre o papel da

peça orçamentária como instrumento de planejamento das ações do governo, não se

criando despesas que não poderão ser realizadas pela falta de receita própria.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo que versa sobre a despesa pública,

prevê que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que

acarrete aumento da despesa deverão ser acompanhados:

1 – de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva

entrar em vigor e nos dois subsequentes;

2 – 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 com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 16).
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Prevê ainda em seu art. 15 que serão consideradas não autorizadas, irregulares e

lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de obrigação que

não atendam as exigências citadas.

No  caso  em  apreço,  a  proposição  não  veio  acompanhada  dos  referidos  itens

exigidos  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  o  que  também  reforça  a  sua

inviabilidade jurídica.

Conclusão

Assim,  à  luz  dos  fundamentos  apresentados,  concluímos  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 555/2015.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.

João Alberto, presidente – Antônio Jorge, relator – Bonifácio Mourão – Cristiano

Silveira – Isauro Calais – Vanderlei Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 633/2015

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  4.765/2013,  dispõe  sobre  a  proibição,  no

Estado, nos serviços de radiodifusão, da execução de música cuja letra contenha

expressões atentatórias à moral e aos bons costumes, faça apologia a qualquer tipo

de violência ou utilize termos de baixo calão.

Publicada no Diário do Legislativo em 26/3/2015, a proposição foi distribuída a esta

comissão  para  receber  parecer  quanto  a  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade,  conforme  dispõe  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva proibir, em todo o território do Estado, nos serviços de

radiodifusão e emissoras de televisão, a execução de músicas cuja letra contenha

expressões atentatórias à moral e aos bons costumes, faça apologia a qualquer tipo

de violência ou utilize termos de baixo calão.
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Segundo a proposição, as empresas de radiodifusão e as emissoras de televisão
particulares  ou  públicas  que  descumprirem a  norma proibitiva  estarão  sujeitas  às

penalidades  de  advertência,  de  multa,  no  valor  de  R$10.000,00,  na  segunda
ocorrência, dobrando-se tal valor para ocorrências subsequentes.

Embora seja louvável a motivação que inspirou o autor do projeto, este encontra

óbice  jurídico-constitucional  de  natureza  insanável.  Com  efeito,  a  Constituição  da
República estabelece em seu art. 220, caput, que a manifestação do pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não

sofrerão nenhuma restrição, observado o disposto na Lei Maior.
Já o § 3º do mencionado dispositivo constitucional estabelece que compete à lei

federal  regular  as  diversões  e  espetáculos  públicos,  cabendo  ao  poder  público

informar sobre a natureza deles, as faixas etárias às quais não sejam recomendáveis
e os locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Compete
ainda à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a

possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão
que contrariem os princípios constitucionais que devem nortear sua atuação e que se
acham  inseridos  no  art.  221  da  Carta  Magna,  a  saber:  preferência  a  finalidades

educativas,  artísticas,  culturais  e  informativas;  promoção  da  cultura  nacional  e
regional  e  estímulo  à  produção  independente  que  objetive  sua  divulgação;
regionalização  da  produção  cultural,  artística  e  jornalística,  conforme  percentuais

estabelecidos em lei; respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
Portanto,  à  vista  das  considerações  expendidas,  resulta  claro  que  refoge  ao

legislador estadual a disciplina jurídica dessa matéria, que fica a cargo da União, nos

expressos termos do § 3º do art. 220 da Constituição da República.
Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 633/2015.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
João Alberto, presidente – Antônio Jorge , relator – Bonifácio Mourão – Cristiano

Silveira – Isauro Calais – Vanderlei Miranda.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.266/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 21/2015,  o projeto de lei  em análise “autoriza o Poder  Executivo a
alienar à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig – o
imóvel que especifica”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/5/2015,  foi  a  matéria  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188,
do  Regimento  Interno,  analisar  a  proposição  quanto  aos  seus  aspectos  de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição sob análise autoriza o Poder Executivo a alienar à Companhia de

Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –  imóvel  situado  no
Município de Belo Horizonte, constituído do quarteirão n° 36 da 12ª Seção Urbana,
formado pelas Ruas Uberaba, Alvarenga Peixoto, Tenente Brito Melo e Gonçalves
Dias, registrado sob o n° R-1-68956, no Livro 2 do Cartório do 7° Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte (art. 1º). A Codemig é empresa pública
controlada pelo Estado de Minas Gerais, criada pela Lei nº 14.892, de 2002, sob a
forma de sociedade anônima, que tem a finalidade de promover o desenvolvimento
econômico do Estado.

O art. 2° do projeto prevê que a alienação de que trata esta lei tem por objetivo a
subscrição  e  integralização  de  aumento  do  capital  social  da  Codemig  por  seu
acionista majoritário, o Estado de Minas Gerais, mediante a emissão de novas ações
ordinárias nominativas no valor  de R$171.890.588,33,  correspondente ao valor  da
avaliação  do  imóvel  a  que  se  refere  o  art.  1°,  realizada  na  forma  da  legislação
vigente.

O governador do Estado argumenta que o projeto permitirá o alcance de interesse
público consistente na abertura de lastros garantidores suficientes para assegurar, de
forma  eficiente,  operações  financeiras  realizadas  pela  Codemig  que  lhe  deem
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sustentabilidade, a fim de operar o desenvolvimento econômico do Estado.
Acrescenta, ainda, que, por delegação do governo estadual, a Codemig construiu

no imóvel objeto da alienação, com recursos próprios, a Estação da Cultura Itamar
Franco,  obra  que  custou  para  a  referida  empresa  pública  o  valor  estimado  de
R$256.000.000,00. Sendo assim, a alienação permitirá que a Codemig usufrua com
maior efetividade das relevantes e vultosas benfeitorias construídas no imóvel.

Feito esse breve esclarecimento, passamos à análise da matéria.
Do ponto de vista jurídico-constitucional, não vislumbramos óbices à tramitação da

proposição.  A alienação de bens imóveis do Estado deve ser concretizada com a
observância do art. 18 da Constituição do Estado e do art. 17, I, da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,  da Constituição Federal,  e
institui normas para licitações e contratos da administração pública.

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 46.467, de 2014, que dispõe sobre a gestão de
imóveis  patrimoniais  no  âmbito  da  administração  pública  direta,  autárquica  e
fundacional, estabelece, no art. 57, inciso I, que o Estado poderá alienar imóvel para
a incorporação ao capital de empresa pública ou de sociedade de economia mista
criadas  pelo  Estado,  como  forma  de  integralização  do  valor  das  ações  que  lhe
caibam, quer na constituição de capital, quer nos seus eventuais aumentos.

Dessa forma, o contrato de alienação envolvendo bem público restará perfeito se
for  precedido  de  lei  autorizativa,  subordinada  à  existência  de  interesse  público
devidamente justificado.

Com relação ao interesse público,  conforme já citado acima,  o  chefe  do  Poder
Executivo argumenta, na mensagem que encaminha a proposição em exame, que a
medida pretendida viabilizará meios mais eficientes para que o Estado, por meio da
Codemig, promova o desenvolvimento econômico, sendo esse exatamente o objetivo
social da referida empresa pública.

Frise-se, ainda, que, em sua justificação, o governador esclarece que “em todas as
operações financeiras que venham envolver esse imóvel doado ficará assegurado à
Codemig e ao Estado de Minas Gerais o direito de recompra”, medida que objetiva a
preservação  do  interesse  público  na  manutenção  do  imóvel  como  patrimônio  do
Estado.
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Observe-se,  por  oportuno,  que,  da  análise  do  memorial  descritivo  do  imóvel
encaminhado  pelo  Poder  Executivo,  constata-se  que  houve  um  erro  material  na
redação do projeto quanto à indicação da área total do bem objeto da alienação. Em
decorrência disso, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova
redação ao  caput do art.  1º da proposição, procedendo à retificação necessária à
correta identificação da área total do imóvel.

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

do Projeto de Lei nº 1.266/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:
“Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  alienar  à  Companhia  de

Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –  imóvel  com  área  de
14.400,00m² (quatorze mil e quatrocentos metros quadrados) e respectiva benfeitoria,
com  área  de  1.307,47m²  (mil  trezentos  e  sete  vírgula  quarenta  e  sete  metros
quadrados), situado no Município de Belo Horizonte, constituído do quarteirão n° 36
da 12ª Seção Urbana, formado pelas Ruas Uberaba, Alvarenga Peixoto, Tenente Brito
Melo e Gonçalves Dias, registrado sob o n° R-1-68956, no Livro 2 do Cartório do 7°
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
João Alberto, presidente – Cristiano Silveira, relator – Vanderlei Miranda – Isauro

Calais.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE MAIO DE 2015

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

LEGISLATURA EM 14/5/2015
Presidência do Deputado Lafayette de Andrada

Sumário: Comparecimento – Falta de Quórum – Ordem do Dia.
Comparecimento

– Comparecem os deputados e a deputada:
Lafayette de Andrada – Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes – Arlen

Santiago – Celinho do Sinttrocel  – Dirceu Ribeiro – Doutor  Jean Freire – Elismar
Prado  –  Emidinho  Madeira  –  Fabiano  Tolentino  –  Fábio  Avelar  Oliveira  –  Fábio
Cherem – Geisa Teixeira – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Isauro
Calais – João Leite – Léo Portela – Missionário Marcio Santiago – Noraldino Júnior –
Roberto Andrade – Rogério Correia – Sargento Rodrigues – Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum
O  presidente  (deputado  Lafayette  de  Andrada)  –  Às  14  horas,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as deputadas e os deputados para
a ordinária de terça-feira, dia 19 de maio, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(– A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 19/5/2015.).

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 2/2015 – DIRETOR-GERAL DO DER-MG, EM

12/3/2015
Às  10  horas,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel,  Inácio  Franco e  Dalmo Ribeiro  Silva  (substituindo o  deputado Gustavo
Valadares, por indicação da liderança do BVC), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental,  o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,  declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Inácio
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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 proceder à arguição pública do Sr. Célio Dantas de Brito, indicado ao
cargo  de  diretor-geral  do  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  do  Estado  de
Minas Gerais – DER-MG, 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 proceder a sua arguição pública, conforme consta nas notas
taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se a 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
2/2015 (relator: deputado Celinho do Sinttrocel). Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Inácio Franco.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 26/3/2015
Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Tiago Ulisses e Durval Ângelo (substituindo o deputado Léo Portela, por indicação da
liderança do BMM), membros da supracitada comissão. Está presente, também, o
deputado Emidinho Madeira.  Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado
Gilberto  Abramo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de
requerimento  do  deputado  Tiago  Ulisses,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres
de redação final. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, em turno
único, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei  nº 5.496/2014 (relator:



1140
____________________________________________________________________________

deputado Tiago Ulisses) e 5.497/2014 (relator: deputado Tiago Ulisses). Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2015.
Dilzon Melo, presidente – Marília Campos – Inácio Franco.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE RENATO FRAGA VALENTIM PARA

PRESIDENTE DA FUNED, EM 7/4/2015
Às 17h2min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados  João  Magalhães,  Glaycon  Franco,  Bonifácio  Mourão  e  João  Leite,
membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Duarte
Bechir. Havendo número regimental, o presidente, deputado João Magalhães, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada Celise
Laviola, 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. Renato Fraga Valentim, indicado ao
cargo de presidente da Fundação Ezequiel Dias, 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  4/2015  (relator:  deputado  Bonifácio
Mourão). 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, 7 de abril de 2015.
João Magalhães, presidente – Glaycon Franco – João Leite – Bonifácio Mourão –

Celise Laviola.
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ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

13/4/2015
Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues, João Leite e Paulo Lamac (substituindo a deputada Celise Laviola, por
indicação da liderança do BMM), membros da supracitada comissão. Está presente
também o deputado Roberto  Andrade.  Havendo número  regimental,  o  presidente,
deputado Sargento  Rodrigues,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  nos
termos do art.  120, III,  do Regimento Interno,  a qual é considerada aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a debater a situação de violência vivenciada pelos munícipes de Viçosa e
região, e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício dos Srs. Paulo
Márcio de Freitas, presidente da Associação Comercial, Industrial, Agroindustrial e de
Serviços de Viçosa, Evandro Martino, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de
Viçosa,  e  do  representante  do  Sindicato  do  Comércio  Varejista  de  Viçosa,
encaminhando  solicitações  referentes  à  segurança  pública  no  município.  A
presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.
Marilange Santana Pinto Coelho Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Viçosa;
Nilda de Fátima Ferreira Soares, reitora da Universidade Federal de Viçosa; Maria
Heloísa Gomes dos Santos e Maura Maria Fontenelle Soares, vereadoras da Câmara
Municipal de Viçosa; o Cel. PM José Geraldo de Lima, comandante da 4ª Região da
Polícia Militar, representando o comandante-geral da PMMG; o Ten.-Cel. PM José de
Anchieta Machado, comandante da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar; o
deputado federal Padre João; e os Srs. Ângelo Chequer, prefeito municipal de Viçosa;
Belmiro  Zemperlimi,  diretor  de  logística  e  segurança  da  Universidade  Federal  de
Viçosa; Marcos Vinícius de Paiva Silva, delegado-geral de Polícia Civil, representando
o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Fernando Dias da Silva, delegado
Regional da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Ubá; Márcio Lúcio Fernandes
Barros, comandante do 3º Pelotão de Bombeiro Militar de Viçosa; Alexandre Dumas,
3º-Sgt. do Corpo de Bombeiro Militar de Viçosa; Marcos Nunes Coelho Júnior, Lidson
Lehmer, Geraldo Deusdedit  Cardoso, Paulo Roberto Cabral  e Idelmiro Ronivon da
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Silva,  vereadores  da  Câmara  Municipal  de  Viçosa,  que  são  convidados  a  tomar
assento à mesa.  A presidência concede a palavra aos deputados Paulo Lamac e
Roberto Andrade,  autores do requerimento que deu origem ao debate,  para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.046/2015, do deputado Léo Portela, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a regulamentação e a implementação da Lei Federal nº 13.022,
de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais;

nº 1.047/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  discutir  a  transferência  da  7ª  Companhia  Independente  de  Meio
Ambiente e Trânsito de Bom Despacho para Divinópolis;

nº  1.048/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
audiência  pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  3/2015,  que
autoriza o governador do Estado de Minas Gerais a criar o Programa de Estímulo
Operacional para Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado ;

nº  1.049/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater, em Ipatinga, a situação dos presídios do Vale do Aço,
especialmente  do  Ceresp  de  Ipatinga,  da  penitenciária  de  Ipaba  e  do  Centro  de
Internação  Provisória  para  acautelamento  dos  adolescentes  autores  de  atos
infracionais;

nº  1.050/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Roberto  Andrade,  em que
solicitam seja encaminhado ao governo do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa
Social e ao Comando da Polícia Militar pedido de providências para transformar a 10ª
Companhia da Polícia Militar,  sediada em Viçosa,  em Batalhão,  tendo em vista  o
aumento da criminalidade, a grande demanda verificada a cargo da 10ª Cia. e a forte
reivindicação das autoridades e sociedade locais;

nº 1.051/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
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ao  governo  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de
providências para que seja priorizada a implantação do plantão 24 horas na delegacia
de Polícia Civil de Viçosa, pelo crescimento da criminalidade no município e região;

nº  1.052/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
visita ao secretário de Estado de Defesa Social para discutir os assuntos e demandas
tratados durante a audiência pública realizada em Viçosa, em 13/4/15, a exemplo da
implantação do plantão  24 horas na Delegacia  de  Polícia Civil  e  a ampliação ou
reestruturação da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar;

nº  1.053/2015,  do  deputado  João  Leite,  em  que  solicita  sejam  enviadas,  para
conhecimento,  à  Câmara  Municipal  de  Viçosa,  à  presidente  da  República,  à
Presidência  do  Senado  Federal,  à  Presidência  da  Câmara  dos  Deputados,  ao
Ministério da Justiça, ao governo do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa Social,
ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, à Chefia da Polícia Civil de
Minas Gerais, à Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais e à
Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais as notas
taquigráficas  da  7ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão,  com  a  finalidade  de
debater a situação de violência vivenciada pelos munícipes de Viçosa e região;

nº 1.054/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à  Prefeitura  e  à  Câmara  Municipal  de  Viçosa  pedido  de  providências  solicitando
empenho na implementação de ações  e  políticas  públicas  voltadas  para  esporte,
cultura e lazer no município, especialmente nas áreas de maior vulnerabilidade social,
como forma de contribuir para a prevenção social da criminalidade na localidade;

nº 1.055/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja enviado, para
conhecimento,  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  ao  Comando-Geral  da
Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  e  à  Chefia  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais  o
documento  encaminhado  a  esta  comissão  em  sua  7ª  Reunião  Extraordinária,
realizada em Viçosa, pelos vereadores da Câmara Municipal de São Miguel do Anta,
acerca do aumento da violência e da criminalidade e a necessidade do aumento do
efetivo policial naquele município;

nº  1.056/2015,  do  deputado Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Estado de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais
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pedido de providências para a implantação da Delegacia Regional de Polícia Civil em
Viçosa, considerando-se os estudos já realizados para esse fim e a grande demanda
local, verificada por esta comissão durante sua 7ª Reunião Extraordinária;

nº  1.057/2015,  do  deputado  João  Leite,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais com a finalidade de
discutir  as  demandas  verificadas  por  esta  comissão  durante  sua  7ª  Reunião
Extraordinária, realizada em Viçosa, especialmente no que se trata ao crescimento da
violência e do tráfico de drogas na região, e que sejam convidados a realizarem a
mencionada visita os deputados interessados, o Cel. PM José Geraldo de Lima da 4ª
Região  da  PMMG, e  o  Sr.  Marcus Vinícius  de  Paiva  Silva,  delegado  regional  da
Polícia Civil.

Aprovados os relatórios  de visitas ao Ceresp – Contagem, em 30 de março de
2015, e ao 2º BBM, em 1º de abril de 2015, os quais seguem publicados após as
assinaturas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Celise Laviola – Cabo Júlio.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Segurança Pública

Local visitado:
3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte

Apresentação
A requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  a  Comissão  de  Segurança

Pública visitou, em 19/3/2015, o 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais – CBMMG –,  em Belo Horizonte,  com a finalidade de verificar,  in  loco,  as
condições  de  trabalho  e  operacionais  dessa  unidade,  inclusive  a  falta  de
equipamentos, de viaturas, de combustível, bem como outras eventuais carências.

O  presidente  da  comissão,  deputado  Sargento  Rodrigues,  foi  recebido  pelo
Comandante do 3º Batalhão do CBMMG, Ten.-Cel. BM Donizetti Silva de Oliveira, que
acompanhou toda a visita juntamente com o Cel. BM Ricardo Eugênio da Silva e o
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Cap. BM Ribeiro. Em diversos momentos, vários outros bombeiros militares estiveram
presentes e prestaram as  informações e  os  esclarecimentos  solicitados:  Maj.  BM
Ferreira,  comandante  do  Batalhão  de  Emergências  Ambientais  e  Respostas  a
Desastres – Bemad; Maj. BM Fernando; Cel. BM Ramos; Ten. BM Hernando; Ten. BM
Lopes; Subten. BM Rodrigues; Subten. BM Wellington; Cap. BM Valdeck; Sgt.  BM
Alves; e Sgt. BM Patrocínio.

Relato
Com base em dados sobre deficiências do CBMMG recebidos pela Comissão de

Segurança  Pública  da  ALMG,  a  visita  teve  por  finalidade  verificar,  in  loco,  as
condições de trabalho e operacionais no 3º Batalhão do CBMMG, inclusive a falta de
equipamentos, de viaturas, de combustível, bem como outras eventuais carências.

A visita  iniciou-se  na  oficina  mecânica,  onde  o  deputado  Sargento  Rodrigues
buscou levantar dados sobre a frota do 3º Batalhão: total, tipos, veículos baixados
(que necessitam de reparos mais elaborados ou envolvidos em alguma ocorrência
administrativa) e em descarga (em processo de retirada de uso) e terceirização. Foi
informado que, naquele momento:

–  a  frota  totalizava  90  unidades,  aí  incluídas  as  operacionais  (como viaturas  e
motocicletas),  as  especiais  (como  unidades  de  resgate,  salvamento,  autobomba,
prevenção) e as leves (como carretinhas para reboque de lanchas e gaiolas para
animais);

– dessas,  cinco viaturas estavam em descarga e 15 viaturas operacionais e 18
motocicletas estavam baixadas.

Foi também esclarecido que:
– as unidades baixadas que demandam reparos mais elaborados precisam seguir

todo o procedimento do sistema Valecard, contratado pelo governo estadual para a
manutenção e reparos da frota pública, isso implicando aprovação de orçamento pela
Secretaria de Estado da Fazenda e execução dos serviços em oficinas externas;

– diferentemente do que ocorre na Polícia Militar, não há terceirização da frota no
CBMMG;

– seria necessário um montante em torno de 200 mil reais para recuperar todos os
veículos então baixados no 3º Batalhão do CBMMG.
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O deputado Sargento Rodrigues apresentou alguns dados recebidos pela comissão
acerca daquela frota, os quais diferiam dos ali  apresentados, ao que se elucidou:
trata-se de processo dinâmico, vez que algumas unidades são reparadas e, outras,
baixadas.  Foi  mencionada,  por  parte  dos  servidores  ali  presentes,  a  falta  de
bombeiros militares especialistas em mecânica naquela unidade, ao que o deputado
respondeu: cabe ao comando do Batalhão especificar qual a especialidade do efetivo
– em particular, de novo efetivo –, se especialistas ou de salvamento.

Em seguida,  a  visita  prosseguiu  para  a  área de abastecimento  de  combustível,
onde foi  informado que:  a bomba ali  disponível  apenas fornece combustível  após
acionada por um dispositivo eletrônico no formato de chip, o qual permite o registro
do veículo a ser abastecido, a identificação do motorista e outros dados relevantes
para o controle do abastecimento; todos os veículos do sistema de defesa social do
Estado podem ser abastecidos no 3º Batalhão do CBMMG; não tem havido falta de
combustível.  O  deputado  Sargento  Rodrigues,  no  entanto,  afirmou  ter  ouvido
informação diversa e, especificamente, mencionou o caso de um desencarcerador
sem combustível em acidente recente na BR-381, o qual foi abastecido, com recursos
próprios, por um dos bombeiros militares designados para aquele resgate.

O próximo ponto visitado foi a área da piscina, onde os bombeiros militares treinam
salvamentos em água e são incentivados à prática do esporte e ao aprimoramento
por meio do Programa de Incentivo à Natação. Foi ali verificado que, apesar de as
máquinas e bombas estarem em bom funcionamento, todos os recipientes de cloro
estavam vazios, isso significando falta do material mínimo necessário à limpeza da
piscina.  Nesse  momento,  o  parlamentar  comentou  sobre  a  essencialidade  dos
serviços prestados pelos bombeiros militares na defesa civil,  em contraposição às
carências e à falta de recursos com as quais a corporação hoje lida. Nesse sentido,
reiterou a necessidade de o governo do Estado designar os recursos provenientes do
recolhimento da taxa de incêndio para o CBMMG, acrescentando que, desde agosto
de 2014, tem havido contingenciamento de recursos em Minas Gerais

Por  fim,  a  visita  prosseguiu  para  a  sala  do  comando  do  3º  Batalhão,  onde  o
deputado  Sargento  Rodrigues  verificou,  mais  uma vez  e  juntamente  com  alguns
oficiais  BM  ali  presentes,  dados  relativos  à  frota  daquela  unidade  bem  como  a
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legislação relativa ao recolhimento e à destinação e repasse obrigatório da taxa de
incêndio no Estado.

Conclusão
A Comissão de Segurança Pública cumpriu a finalidade da visita e informou que

realizará visitas com o mesmo objetivo ao 1º e 2º Batalhões do CBMMG, após as
quais a Comissão de Segurança Pública pretende realizar uma audiência pública a
fim de debater o assunto e dar os devidos encaminhamentos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues – Paulo Lamac – João Leite.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Segurança Pública

Local visitado:
Centro de Remanejamento do Sistema Prisional – Ceresp – de Contagem

Apresentação
A requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  a  Comissão  de  Segurança

Pública visitou, em 30/3/2015, às 15 horas, o Centro de Remanejamento do Sistema
Prisional – Ceresp – de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, foi recebido pelo Sr. Zulei
Jacinto de Souza, diretor-geral da unidade. Esteve também no presídio o Sr. Wagner
de Oliveira Cavalieri, juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Contagem.

Relato
A  visita  ao  Ceresp  teve  por  finalidade  verificar  in  loco as  condições  de

acautelamento  dos  presos  e  possível  superlotação  da  unidade,  o  que  estaria
colocando em risco a segurança dos agentes penitenciários ali lotados, bem como
dos próprios detentos. A visita foi solicitada pelo juiz da Vara de Execuções Penais da
Comarca de Contagem, presente na visita.

No  prédio  do  Ceresp  de  Contagem,  antes  de  ser  reformado  e  assumido  pela
Subsecretaria de Administração Prisional do Estado – Suapi –, funcionava a antiga
carceragem do 2º  Distrito  Policial  de  Contagem, administrada pela  Polícia  Civil  e
desativada em 2008. O prédio, mesmo após a reforma, permaneceu compacto e se
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localiza em zona urbana densamente habitada e com grande fluxo de trânsito,  às
margens da Av. Cardeal Eugênio Pacelli.

Inicialmente, o diretor-geral do presídio relatou que a unidade se encontra no limite
do suportável com relação à lotação. Com capacidade para 95 detentos, o Ceresp
tinha,  no  dia  da  visita,  120  presos.  Segundo  o  juiz  de  execuções  penais,
recentemente, o presídio chegou a abrigar 149 detentos.

A área destinada ao banho de sol dos presos é, na verdade, um corredor,  com
largura de cerca de 2 metros, e fica logo à frente das celas. Apesar do aperto, os
detentos foram questionados pelo deputado Sargento Rodrigues se tinham interesse
em  ser  transferidos  do  local,  e  responderam  de  forma  unânime  que  desejavam
permanecer  no  Ceresp  de  Contagem.  Nessa  perspectiva,  ficou  evidente  para  o
deputado que os presos têm sido bem tratados e respeitados na unidade prisional.
Durante a visita às celas, o preso Valdinei da Paixão Pinto entregou ao deputado
petição de habeas corpus manuscrita, no devido uso de seu direito constitucional.

O  espaço  destinado  à  administração  da  unidade  e  ao  uso  pelos  servidores  é
também bastante exíguo. Esse espaço administrativo, um corredor com cerca de 2
metros  de  largura,  fica  bem  ao  lado  das  celas  e  faz  divisa  de  parede  com  os
sanitários  dos  detentos,  o  que  leva  mau cheiro  para  o  local  onde  os  servidores
trabalham e realizam suas refeições.

Segundo o diretor da unidade, ele tem sido interpelado pelos agentes penitenciários
para  que  se  faça  cumprir  no  local  a  lei  antifumo,  que  proíbe  fumar  em
estabelecimentos públicos. Todavia, ressaltou o diretor, a lei antifumo se choca com o
costume tradicional do uso de cigarros em presídios, sendo um problema de difícil
solução. O diretor está cogitando implementar a proibição do uso de cigarro assim
que houver o remanejamento de todos os detentos, de modo a implementar a medida
junto a uma nova turma de presos.

Conclusão
No final da visita, ficou constatado que, embora o presídio estivesse em razoáveis

condições de  funcionamento,  havia  o  grave problema de insalubridade e  falta  de
espaço físico para o trabalho dos agentes penitenciários. Além disso, ficou claro que
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o prédio da unidade é compacto e não dispõe de muro em todos os lados, de modo
que algumas paredes da unidade fazem limite com a área urbana.

Tais características, somadas à superlotação, podem favorecer planos de fuga de
detentos, devido à relativa facilidade de acesso às celas e à maior dificuldade de
fiscalização de celas muito cheias. Diante desses fatos, o presidente da comissão
decidiu  propor  os  seguintes  requerimentos,  que  foram  aprovados  na  reunião  da
Comissão de Segurança Pública do dia 1º/4/2015:

– encaminhamento ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa
Social  e  à  Subsecretaria  de  Estado  de  Administração  Prisional  de  pedido  de
providências para determinar o imediato fechamento do Ceresp de Contagem, bem
como a transferência dos 120 presos ali detidos para outras unidades, tendo em vista
a sua localização;

– encaminhamento ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa
Social,  à  Subsecretaria  de  Estado  de  Administração  Prisional  e  à  Promotoria  de
Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  de  pedido  de  providências  para  que
garantam um ambiente salubre aos agentes de segurança penitenciários e agentes
administrativos lotados no Ceresp de Contagem;

– encaminhamento  ao  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  da  petição de  habeas
corpus entregue  por  Valdinei  da  Paixão  Pinto  ao  deputado  Sargento  Rodrigues,
durante a visita da Comissão de Segurança Pública ao Ceresp de Contagem.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues – João Leite – Paulo Lamac.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 14/4/2015

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os
deputados Wander Borges e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Wander Borges, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
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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.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 338/2015. 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  567/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Promotoria Estadual de Defesa da Educação do Ministério Público de Minas Gerais
pedido  de  providências  com  vistas  a  apurar  possíveis  ilegalidades,  por  parte  da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, na gestão da educação infantil, envolvendo o
não atendimento de requisitos de qualificação profissional, bem como de terceirização
ilegal, conforme relato da diretora do Sind-Rede/BH na audiência pública realizada
em 12/3/2015, e sejam anexadas ao pedido de providências as notas taquigráficas da
referida reunião;

nº  568/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério Público do Trabalho pedido de providências com vistas a apurar possíveis
ilegalidades,  por  parte  da  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte,  na  gestão  da
educação  infantil,  envolvendo  o  não  atendimento  de  requisitos  de  qualificação
profissional, bem como de terceirização ilegal, conforme relato da diretora do Sind-
Rede/BH na audiência pública realizada em 12/3/2015, e sejam anexadas ao pedido
de providências as notas taquigráficas da referida reunião;

nº  569/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações  com  a  Sra.  Evangelina  Castilho  Duarte,  desembargadora-
superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar, por seu trabalho de combate à violência contra a mulher;

nº  570/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao
presidente  do  Tribunal  de Justiça para  debater  a ampliação do número de vagas
especializadas em violência contra a mulher no Estado;

nº  571/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Presidência do Tribunal de Justiça pedido de providências para ampliação de varas
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criminais especializadas em violência contra a mulher no Estado, acompanhado das
notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária desta comissão;

nº 572/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicita seja
pedido ao presidente desta Assembleia Legislativa avaliação da possibilidade de se
tornarem públicas e acessíveis, por meio do portal da ALMG, as notas taquigráficas
das audiências públicas realizadas pelas comissões;

nº  573/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário  de Estado de Planejamento  e Gestão pedido de informações para que
envie cópia dos relatórios de acompanhamento do 9º Objetivo do Milênio, que versa
sobre o combate à violência contra a mulher;

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  1.069/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência
pública para debater a inclusão dos Municípios de Itabira e João Monlevade no Colar
Metropolitano da RMBH;

nº 1.070/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  as  medidas  compensatórias  aplicadas  à  Coca  Cola  pela
instalação de fábrica em Itabirito;

nº 1.071/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  o  processo de regularização  e  urbanização  do  Bairro  Água
Limpa;

nº 1.072/2015, dos deputados Fred Costa, Wander Borges e João Alberto, em que
solicitam seja encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais – DER-MG – pedido de providências para instalação de balanças de
pesagem de veículos na rodovia MG-030, considerando o tráfego intenso de carretas
na citada via;

nº  1.073/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Minas  e  Energia  para  debater  o
Projeto de Lei nº 616/2015;

nº  1.074/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  seja  realizada
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audiência pública conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social para debater a proposta de alteração na idade da maioridade penal;

nº 1.075/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita ao
albergue transferido da Pedreira Padre Lopes para o Bairro Floresta;

nº 1.076/2015, dos deputados Fred Costa e João Alberto, em que solicitam seja
encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
– DER-MG – pedido de providências para a realização de estudos sobre as melhorias
das condições de infraestrutura da estrada Rio de Peixe, que liga as rodovias MG-030
e BR-040, com pavimentação e melhoria das condições de segurança;

nº 1.077/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  a  proposta  da  Polícia  Federal  de  instalação  do  Museu  de
Ciências Forenses no prédio da Escola de Odontologia da Universidade Federal de
Minas Gerais;

nº 1.079/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a transferência do albergue da Pedreira Padre Lopes para o
Bairro Floresta;

nº 1.080/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
encaminhado  ao  procurador-geral  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  o
cumprimento  de  termos  de  ajustamento  de  conduta  celebrados  pela  Phoenix
Mineração e Comércio,  no que se refere à redução de impostos ambientais e de
tráfego causados pela atividade da empresa;

nº 1.081/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
realizado  seminário  legislativo  para  debater  o  contexto  e  as  perspectivas  da
democracia e do desenvolvimento da economia brasileira, considerando os diversos
desafios institucionais e econômicos atualmente enfrentados;

nº  1.082/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada
visita ao diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais –
DER-MG – com  a  finalidade  de  debater  o  cronograma e  o  andamento  de  obras
incluídas no Programa Estruturador Caminhos de Minas, no Sul do Estado;

nº 1.083/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada
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reunião conjunta com a Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência
pública, a alteração da legislação sobre porte de armas;

nº 1.084/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Cristina pelo 165º aniversário desse
município;

nº 1.085/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com a  comunidade de  Cambuquira  pelo  106º  aniversário
desse município;

nº 1.086/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita ao
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG – para debater
o impacto causado no tráfego da rodovia MG-030 pelas atividades de retirada de
rejeito  realizadas  pela  empresa  Phoenix  Mineração  e  Comércio,  bem  como  o
cumprimento de termo de ajustamento de conduta assinado pela citada companhia;

nº  1.087/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG – pedido de
providências para que sejam implantadas barreiras do tipo  new jersey nas curvas
com maior índice de acidente da rodovia MG-030;

nº 1.088/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Jacutinga pelo 114º aniversário desse
município;

nº  1.089/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG – pedido de
providências com a finalidade de proceder à instalação de lombadas na rodovia MG-
030, no trecho entre Honório Bicalho e Rio Acima;

nº 1.090/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o Projeto de Lei nº 695/2015;

nº 1.091/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Senador Amaral pelo 23º aniversário
desse município;

nº 1.092/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
encaminhado à Fundação Clóvis Salgado pedido de providências para que o Ballet
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Jovem possa continuar utilizando as instalações da fundação para a realização das
atividades do grupo;

nº 1.093/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações com a comunidade de Poço Fundo pelo  145º aniversário
desse município;

nº 1.094/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura pedido de providências para que o
Ballet Jovem da Fundação Clóvis Salgado possa continuar utilizando as instalações
da fundação para as atividades do grupo;

nº  1.095/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão de Meio Ambiente e Patrimônio
Cultural  do  Ministério  Público  Federal  pedido  de  informações  sobre  a  possível
ocorrência  de  irregularidades  no  processo  de  licenciamento  de  empreendimentos
imobiliários na chamada mata do Planalto, localizada no bairro de mesmo nome, no
Município de  Belo  Horizonte,  acompanhado das notas taquigráficas da 3ª reunião
extraordinária desta comissão;

nº 1.096/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a elaboração e implementação dos planos de mobilidade urbana
nos  municípios  do  Estado,  considerando  as  disposições  da  Lei  nº  12.587,  de
3/1/2012;

nº 1.097/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
encaminhado à Fundação Clóvis Salgado pedido de providências para que, caso seja
inevitável  o  término  das  atividades  do  Ballet  Jovem,  seja  franqueado  ao  grupo
período necessário de transição;

nº 1.098/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  a construção de prédios  em área de preservação ambiental
próxima ao Vale do Sereno, em Nova Lima;

nº 1.099/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater as obras de expansão do gás canalizado em Belo Horizonte pela
Companhia de Gás de Minas Gerais – Gasmig;

nº 1.100/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
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encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura pedido de providências para que,
caso seja inevitável o término das atividades do Ballet Jovem, seja franqueado ao
grupo período necessário de transição;

nº 1.101/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja realizada audiência
pública no Município de Passos para debater a situação da Rodovia MG-050, que se
encontra em obras através da PPP Nascentes das Gerais;

nº  1.102/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
procurador-geral do Estado pedido de informações sobre a possível ocorrência de
irregularidades no processo de licenciamento  de  empreendimentos  imobiliários  na
chamada mata do Planalto, localizada no bairro de mesmo nome, no Município de
Belo Horizonte, acompanhado das notas taquigráficas da 3ª reunião extraordinária
desta comissão;

nº 1.103/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a manutenção
das atividades do Ballet Jovem do Palácio das Artes;

nº 1.104/2015, dos deputados Fred Costa e Wander Borges, em que solicitam seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  pedido  de  providências  para  a
manutenção das atividades do Ballet Jovem do Palácio das Artes.

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, 22 de abril de 2015.
Fred Costa, presidente – Geisa Teixeira – Noraldino Júnior.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 15/4/2015
Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado Gil Pereira, por indicação
da liderança do BVC) e Wander Borges (substituindo o deputado Isauro Calais, por
indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, a presidente, deputada Geisa Teixeira, declara aberta a reunião e,
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em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da
Comissão de Assuntos Municipais convidando esta comissão para a visita ao Centro
de Referência da Pessoa Idosa, no dia 23/4/2015, às 10 horas, e para a audiência
pública, no dia 23/4/2015, às 14 horas, no Auditório desta Casa, em que se debaterão
as condições de atendimento nesse centro; dos Srs. Tenente Lúcio, deputado federal
(3), e Mário Ângelo Vitório, gerente regional do Trabalho e Emprego em Varginha,
publicados  no  Diário  do  Legislativo em  7/4/2015;  da  Sra.  Cristina  Guimarães,
assessora da presidência do BDMG, publicado no Diário do Legislativo em 9/4/2015.
Registra-se a presença do deputado Isauro Calais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 1.130/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em audiência  pública,  as  condições  de atendimento,  manutenção e
custeio dos asilos do Estado;

nº 1.131/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a proposta de regulamentação da terceirização
de trabalhadores nas empresas brasileiras, considerando a tramitação de projeto com
essa finalidade no Congresso Nacional;

nº 1.133/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  com  a  Comissão  de  Participação  Popular  para  debater,  em  audiência
pública,  a  exclusão  dos  despachantes  mineiros  das  atividades  relacionadas  ao
Sistema de Racionalização e Prévio Registro de Veículos, no âmbito do Detran-MG,
por solicitação da Federação Nacional dos Despachantes Públicos;

nº 1.134/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a situação das guardas municipais do Estado,
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bem como as disposições da Lei Federal nº 13.022, 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, 28 de abril de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente – Geisa Teixeira – Isauro Calais – Tito Torres.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 16/4/2015
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Arnaldo Silva 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 Arnaldo Silva, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento de ofício da Sra. Mariah Brochado, secretária adjunta de
Casa  Civil,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.394/2014,  da
Comissão da Pessoa com Deficiência. O presidente acusa o recebimento do Projeto
de  Lei  nº  427/2015,  em  turno  único,  do  qual  designou  como relator  o  deputado
Bonifácio Mourão. 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 1.165/2015, do deputado Duarte Bechir. São recebidos
pela presidência para posterior apreciação os seguintes requerimentos:

nº  1.173/2015,  do deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado à
Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais pedido de providências para o
desenvolvimento  de  programas  de  atendimento  às  pessoas  com  transtorno  do
espectro  do  autismo e  suas  famílias  por  estagiários  e  residentes  que atuam nos
serviços dessa instituição;
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nº 1.166/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  em  Ituiutaba  para
debater, em audiência pública, a situação das Apaes da região do Triângulo Mineiro;

nº  1.167/2015,  do deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado à
Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para ampliação da oferta de
serviços especializados de reabilitação em deficiência intelectual para o atendimento
às pessoas com transtorno do espectro do autismo;

nº 1.168/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social pedido de informações
sobre  os  programas  desenvolvidos,  a  previsão  de  ações  e  o  financiamento  da
atenção à pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único da Assistência Social
– Suas; a qualificação profissional e a inclusão no mercado de trabalho da pessoa
com deficiência e a incorporação das Apaes como prestadoras de serviços do Suas;

nº 1.170/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada visita da
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência à Secretaria de Estado
de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, para discutir temas atinentes
às políticas direcionadas à pessoa com deficiência sob responsabilidade dessa pasta;

nº 1.171/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  o  fomento  de  parceria  com
instituições de  pesquisa e ensino  públicas e privadas para  o desenvolvimento de
estudos e projetos de atenção à pessoa com transtorno do espectro do autismo;

nº 1.172/2015,  do deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado à
Presidência da Fundação Hospitalar de Minas Gerais pedido de providências para o
desenvolvimento  de  programas  de  atendimento  às  pessoas  com  transtorno  do
espectro  do  autismo e  suas  famílias  por  estagiários  e  residentes  que atuam nos
serviços dessa instituição.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
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Duarte Bechir, presidente.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 22/4/2015
Às  10h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,

Glaycon  Franco  e  Dilzon  Melo  (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 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:  2  (dois)  e-mails recebidos  por  meio  do  Fale  com  a
Assembleia em 8/4 e 14/4 da Sra. Efigenia Aparecida da Silva pedindo ajuda em
relação ao valor de 124 reais da conta de luz em Santa Luzia. 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  1.181/2015,  dos
deputados Gil Pereira, Glaycon Franco e Bosco, em que solicitam seja realizada visita
à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para tratar dos temas
afetos  à  sua competência  regimental.  É  recebido  pela  presidência,  para  posterior
apreciação,  o  Requerimento  nº  1.188/2015,  dos  deputados  Gil  Pereira,  Glaycon
Franco, Dilzon Melo, Wander Borges, Bosco e João Vítor Xavier, em que solicitam
seja realizada audiência pública para debater o Marco Regulatório da Mineração e a
atual  conjuntura  da  mineração  nacional  e  internacional.  Em  seguida,  é  aprovado
relatório  de  visita  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico com o
objetivo de discutir a situação energética e minerária de Minas Gerais,  que segue
publicado  após  as  assinaturas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2015.
Gil Pereira, presidente – Bosco – Glaycon Franco – Tony Carlos.



1160
____________________________________________________________________________

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Minas e Energia

Local visitado: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede
Apresentação

A requerimento do deputado Gil Pereira, a Comissão de Minas e Energia visitou, no
dia 9/4/2015, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede –, para
discutir a situação energética e minerária de Minas Gerais.

Participaram da visita o presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Gil
Pereira, e dois outros membros – deputado Bosco e deputado Glaycon Franco –,
além do deputado Wander Borges. Os deputados foram recebidos pelo secretário de
Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,  Altamir  de  Araújo  Rôso  Filho;  pelo
subsecretário de Políticas Minerais e Energéticas da Sede, José Guilherme Ramos;
pela diretora-presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais –
Indi –, Cristiane Serpa; e pelo diretor do Indi, Rubens José de Amaral Brito.

Relato
O encontro aconteceu na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –

BDMG. O presidente da comissão manifestou a intenção de colaborar com o governo
no sentido de fomentar investimentos nas diversas regiões do Estado, por meio da
implantação de novos empreendimentos capazes de gerar emprego e estimular a
economia em Minas Gerais.

Os deputados presentes ressaltaram a necessidade de que o gasoduto oeste, que
deverá  ser  construído  para  alimentar  a  fábrica  de  amônia  a  ser  implantada  em
Uberaba pela Petrobras, siga o trajeto que vai de Queluzito a Uberaba, cruzando 26
municípios mineiros, possibilitando assim a diversificação da matriz energética e a
alavancagem do desenvolvimento industrial da região. Além dessa opção de traçado,
que possui 450km de extensão, há outras alternativas mais curtas para o gasoduto,
que podem ir de Ribeirão Preto a Uberaba ou de São Carlos a Uberaba. No entanto,
os deputados salientaram que não deve ser analisado apenas o custo do gasoduto,
mas sobretudo os benefícios gerados.

O secretário respondeu que o governo está empenhado em garantir a construção
do gasoduto integralmente em território mineiro, de forma a assegurar um novo eixo
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de desenvolvimento no Estado. Para isso, estão sendo estudadas soluções técnicas
e a melhor forma de viabilizar o empreendimento. Segundo ele, a construção de um
gasoduto com um traçado inteiramente mineiro é das mais viáveis,  contudo exige
altos investimentos.

O desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam a instalação de indústrias
geradoras de energias alternativas, como a solar, foi outro tema abordado durante a
visita. O secretário afirmou que o Estado vem negociando a instalação, em território
mineiro,  de  uma fábrica  de  painéis  fotovoltaicos  de  uma empresa canadense  de
capital chinês. No momento, segundo ele, a empresa estaria buscando o melhor local
para se instalar no Estado. O deputado Gil Pereira salientou que levar a indústria de
placas de energia solar para a região Norte é um dos sonhos da comunidade local,
destacando que a região tem ótimo potencial para esse tipo de energia. Presente à
reunião, um dos representantes do Indi, Rubens Amaral, que acompanhou a diretora-
presidente  do  órgão,  Cristiane  Serpa,  informou  que,  nesse  sentido,  são  boas  as
perspectivas e existem 16 projetos em estudo no Norte e no Noroeste do Estado.

O secretário Altamir Rôso ressaltou que, para atender melhor ao setor produtivo, é
necessário  promover  algumas  mudanças  na  legislação.  Citou  o  caso  do  marco
regulatório para a NR-12 da ABNT, a respeito da qual a Confederação Nacional da
Indústria – CNI – vem manifestando publicamente a preocupação do setor industrial
brasileiro  com  os  impactos  da  Norma  Regulamentadora  12  –  Segurança  em
Máquinas e Equipamentos, alterada pela Portaria MTE nº 197, de dezembro de 2010.
A CNI e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg – pleiteiam
junto ao Ministério de Transporte e Emprego mudanças na norma em quesitos como
adequações de máquinas usadas, obrigações distintas para fabricantes/importadores
e tratamento  diferenciado para  as  microempresas  e empresas de pequeno porte,
observado o impacto social e econômico nos setores produtivos relativo aos custos
para as adaptações ou substituições pretendidas.

Além  da  construção  do  gasoduto  e  do  desenvolvimento  da  energia  solar,  os
deputados  trataram  também  de  questões  que  vêm  preocupando  alguns  setores
econômicos importantes do Estado, como a crise hídrica e o marco regulatório da
mineração.
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O deputado Bosco solicitou empenho do governo para a construção de um anel
viário em Ibiá (Alto Paranaíba), visando ao escoamento da produção da fábrica da
Nestlé,  hoje  praticamente  limitada  à  produção  de  leite  em  pó.  Segundo  disse,  a
fábrica tem interesse em ampliar  suas instalações e diversificar  a  produção,  mas
esbarra em dificuldades de circulação de seus caminhões, que, atualmente, precisam
passar no perímetro urbano, o que restringe a tonelagem de carga a ser transportada.
Sobre  esse  aspecto,  o  secretário  explicou  que  o  Estado  não  conta  com  muitos
recursos, mas disse que é possível construir “soluções alternativas”, como a isenção
de ICMS.

O deputado Glaycon Franco defendeu a necessidade de se construir  um marco
regulatório da mineração, uma vez que o setor gera muitas divisas para o Estado e
para a região de Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco (Central). Contudo,
observou que esses municípios estariam sofrendo com a redução de investimentos
por parte das mineradoras, devido à queda do valor do minério de ferro. Manifestou
preocupação,  também,  com  a  crise  hídrica  que  afeta  o  Estado.  Essas  questões,
segundo disse, exigem uma solução compartilhada.

O  secretário  Altamir  Rôso  falou  da  importância  de  ter  a  Assembleia  como
interlocutora,  juntamente  com  a  iniciativa  privada,  e  fez  considerações  sobre  as
inúmeras  dificuldades  que  os  empreendimentos  enfrentam  na  área  ambiental,
lembrando  que  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  –
Semad – está contornando uma grande crise, após uma operação-padrão que durou
oito meses, envolvendo todos os seus funcionários.

Por  sua vez,  o deputado Wander  Borges  apresentou também alguns pleitos  da
região de Sabará, Santa Luzia e da Grande BH relacionados a obras no eixo 381, na
divisa entre os dois municípios.

Os parlamentares e o titular da Sede reconheceram a importância da aproximação
entre  a  ALMG e a  referida  pasta  para  discutir  os  temas  relacionados  à  situação
energética  e  minerária  de  Minas  Gerais,  de  forma  a  atuar  conjuntamente  nas
dificuldades observadas.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2015.
Gil Pereira, presidente – Glaycon Franco – Dilzon Melo.
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 22/4/2015
Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e

os  deputados  Inácio  Franco  e  Dilzon  Melo,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Inácio Franco, 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 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 1.182/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e Gustavo Valadares, em
que  solicitam  seja  realizada  visita  técnica  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável – Semad – para discutir os impactos ambientais e o
assoreamento  da  Lagoa  Central,  localizada  no  Município  de  Confins,  bem  como
discutir as condicionantes ambientais referentes às obras de ampliação do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, com a presença da APA Carste Lagoa Santa;

nº 1.183/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e Gustavo Valadares, em
que solicitam seja encaminhado à Infraero pedido de informações sobre as obras de
drenagem pluvial em torno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em especial
sobre o estudo do impacto da drenagem das águas na Lagoa Central, localizada no
Município de Confins;

nº 1.184/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e Gustavo Valadares, em
que  solicitam  seja  encaminhado  ao  prefeito  municipal  de  Confins  pedido  de
informações sobre a retirada constante de água da Lagoa Central de Confins para
uso nas obras de ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, bem como
sobre a autorização junto ao Igam para o referido procedimento;

nº 1.185/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e Gustavo Valadares, em
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que  solicitam  seja  encaminhado  ao  prefeito  municipal  de  Confins  pedido  de
informações  sobre  o  planejamento  ambiental  do  município,  bem  como  sobre  os
projetos de preservação ambiental previstos e em andamento;

nº 1.186/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e Gustavo Valadares, em
que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  –  Semad  –  pedido  de  informações  sobre  o
licenciamento  corretivo  do  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  em  especial
quanto à compensação ambiental e às demais ações decorrentes de preservação do
meio ambiente;

nº 1.187/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e Gustavo Valadares, em
que  solicitam  seja  encaminhado  ao  prefeito  municipal  de  Confins  pedido  de
providências  para  promover  a  limpeza das  Lagoas dos Mares,  Central  e  Vargem
Bonita, localizadas no Município de Confins, em períodos que não coincidam com o
período de procriação das aves, que acontece no mês de setembro.

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2015.
Cássio Soares, presidente – Marília Campos – Inácio Franco.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

22/4/2015
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

Antônio Jorge, Bonifácio Mourão, Isauro Calais e Luiz Humberto Carneiro, membros
da  supracitada  comissão.  Estão  presentes  também  os  deputados  Cabo  Júlio  e
Gustavo Valadares.  Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado Leonídio
Bouças, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de
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ofício  do  deputado Wander Borges requerendo a juntada do atestado de pleno e
regular funcionamento da Associação dos Jovens do Bairro Frimisa, Santa Luzia ao
Projeto de Lei nº 430/2015, necessário à tramitação do referido projeto. 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 e os Projetos de Lei nºs 212, 228 e 527/2015 são retirados
da  pauta  por  deliberação  da  comissão  a  requerimento  dos  deputados  Leonídio
Bouças, o primeiro e o último, e João Alberto, os demais. É aprovado requerimento do
deputado Antônio Jorge solicitando que os Projetos de Lei nºs 94, 203, 237, 643 e
650/2015  sejam  apreciados  em  primeiros  lugares  nesta  fase.  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 203
e 650/2015, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: 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  94,  237  e  643/2015  (relator:  deputado  Antônio  Jorge).  Após
discussão  e  votação  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2/2015 na
forma  do  Substitutivo  nº1  (relator:  deputado  Isauro  Calais,  em  virtude  de
redistribuição). Registra-se a saída do deputado Antônio Jorge. São convertidos em
diligência  ao  secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais  e  à
Prefeitura  Municipal  de  Cajuri  o  Projeto  de  Lei  nº  20/2015,  em  1º  turno  (relator:
deputado Luiz  Humberto  Carneiro,  em virtude  de redistribuição);  ao  secretário  de
Estado de Casa Civil e Relações Institucionais e à Prefeitura Municipal de Pitangui o
Projeto de Lei nº 24/2015, em 1º turno (relator: deputado Leonídio Bouças); ao autor,
ao  secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais  e  à  Prefeitura
Municipal de Ribeirão das Neves o Projeto de Lei nº 32/2015, em 1º turno (relator:
deputado Bonifácio Mourão, em virtude de redistribuição); ao autor, ao secretário de
Estado de Casa Civil e Relações Institucionais e à Prefeitura Municipal de Muriaé o
Projeto de Lei nº 34/2015, em 1º turno (relator: deputado Isauro Calais, em virtude de
redistribuição);  ao secretário de Estado de Casa Civil  e Relações Institucionais os
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Projetos de Lei nºs 174 e 176/2015, ambos em 1º turno (relator: deputado Leonídio
Bouças, sendo o primeiro em virtude de redistribuição); ao secretário de Estado de
Casa Civil  e  Relações Institucionais  e à Prefeitura Municipal  de Pará de Minas o
Projeto  de  Lei  nº  255/2015,  em 1º  turno  (relator:  deputado  Leonídio  Bouças);  ao
secretário de Estado de Saúde os Projetos de Lei nºs 292, 301 e 479/2015, todos em
1º turno (respectivos relatores: deputados Luiz Humberto Carneiro; Isauro Calais e
Bonifácio Morão, todos em virtude de redistribuição); ao secretário de Estado de Casa
Civil e Relações Institucionais e à Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas o
Projeto  de  Lei  nº  364/2015,  em  1º  turno  (relator:  deputado  Isauro  Calais).  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 102/2015 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro, em virtude
de redistribuição);  205, 243, 337, 352, 395 e 441/2015 (relator:  deputado Leonídio
Bouças). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 208 e 326/2015, ambos no 1º
turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo
regimental  pelo  respectivo  relator,  deputado  Leonídio  Bouças.  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
486/2015 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Leonídio Bouças); 488 e
623/2015 ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Bonifácio Mourão);
546/2015 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro). 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 269/2015
(relator: deputado Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição); 594/2015 (relator:
deputado Bonifácio Mourão) e 604/2015 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados requerimentos dos deputados que solicitam pedido de informações,
nos termos do parágrafo único do art. 301 do Regimento Interno, aos autores dos
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Projetos de Lei nºs 597, 602, 605 a 613, 628 a 630/2015, 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.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais – João Alberto – Cristiano Silveira.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 22/4/2015
Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Fabiano Tolentino,

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  apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e a votar proposições da comissão. Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e votação
nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs
12/2015  (relator:  deputado  Emidinho  Madeira)  267  e  273/2015  (relator:  deputado
Nozinho)  por  unanimidade.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.145/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Antônio
Carlos Arantes e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada visita ao Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, juntamente com lideranças dos produtores
rurais para tratar da securitização e alongamento das dívidas advindas de créditos
agrícolas.

nº 1.147/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Antônio
Carlos  Arantes  e  Rogério  Correia,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  ao
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governador do Estado, juntamente com lideranças dos produtores rurais de Minas
Gerais,  e  com a participação do secretário  de Estado da Agricultura,  Pecuária,  e
Abastecimento, para tratar da securitização e alongamento das dívidas advindas de
créditos agrícolas.

nº  1.148/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos
Arantes, Nozinho e Rogério Correia,  em que solicitam sejam enviadas cópias das
notas taquigráficas da 7ª Reunião Ordinária desta comissão, que teve por finalidade
discutir a securitização agrícola e o alongamento das dívidas advindas de créditos
agrícolas,  à  Caixa  Econômica  Federal,  ao  Banco  do  Brasil,  e  ao  Ministério  da
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  para  que  tomem  conhecimento  e  adotem
providências cabíveis.

nº 1.205/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho
Madeira e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada visita ao Instituto Técnico
de Agropecuária e Cooperativismo da Epamig, em Pitangui.

nº 1.206/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho
Madeira  e  Rogério  Correia,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  à  Exposição
Minaslactea 2015, promovida pela Epamig, em Juiz de Fora.

nº 1.210/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho
Madeira e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada visita ao Sindicato Rural
do Município de Janaúba.

nº 1.213/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho
Madeira e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada visita às instalações da
Epamig em Uberaba.

nº 1.218/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Rogério Correia,
Nozinho e Emidinho Madeira, em que solicitam seja realizada visita à Expocafé 2015,
em Três Pontas.

nº 1.222/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Emidinho Madeira,
Nozinho e  Rogério  Correia,  em que solicitam seja  encaminhada manifestação  de
repúdio ao MTST em razão da invasão da Fazenda da Epamig, em 14/4/2015, em
Patos de Minas.

nº 1.223/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho
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Madeira  e  Rogério  Correia,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  pedido  de
providências  à  Seapa e  à  Advocacia-Geral  do  Estado  para  o  estabelecimento  da
ordem e a reintegração de posse da Fazenda da Epamig, em Patos de Minas, em
razão da invasão ocorrida em 14/4/2015, pelo MTST.

nº 1.224/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho
Madeira e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em
audiência  pública,  o  desempenho  do  setor  sucroenergético  e  da  cogeração  de

energia elétrica no Estado.
nº 1.225/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho

Madeira e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada audiência pública para

debater a situação da cadeia produtiva da cachaça artesanal no Estado.
nº 1.227/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho

Madeira e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada audiência pública para

debater a situação da piscicultura no Estado, bem como os entraves ambientais e
sanitários para sua regularização.

nº 1.228/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho

Madeira e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada audiência pública para
debater a situação dos setores de base florestal com foco na silvicultura, no Estado.

nº 1.229/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho

Madeira e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada audiência pública para
debater a situação da cadeia produtiva do leite no Estado.

nº 1.230/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho

Madeira e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada audiência pública para
debater a situação da cadeia produtiva da carne suína no Estado.

nº 1.232/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho

Madeira e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada audiência pública para
debater  a  universalização da habilitação sanitária  e  a  regularização tributária  das
agroindústrias familiares e dos queijos artesanais.

nº 1.233/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho
Madeira e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada visita para conhecer a
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experiência  do  Barracão  do  Produtor,  em Nova  União,  especialmente  no  que  diz
respeito à comercialização da banana.

nº 1.234/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho
Madeira e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada visita para conhecer a
experiência de associativismo na cadeia produtiva do leite em Alterosa.

nº 1.235/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho
Madeira e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada visita para conhecer a
situação do projeto Jaíba e as demandas da Ruralminas concernentes ao projeto em
questão.

nº 1.236/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Inácio Franco, Nozinho, Emidinho
Madeira  e Rogério  Correia,  em  que solicitam seja  realizada visita  à  Emater  para
apresentar a nova composição da comissão e conhecer as demandas da referida
instituição.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  1.207/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  as  conclusões  e  propostas  de  ações  e  políticas
públicas  destinadas  aos  jovens  do  campo,  aprovadas  no  II  Encontro  dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Terceira Idade em Minas Gerais.

nº 1.212/2015, dos deputados Cássio Soares, Inácio Franco, Paulo Lamac e Dilzon
Melo,  em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Meio
Ambiente  para  debater,  em  audiência  pública,  a  implementação  do  Cadastro
Ambiental Rural – CAR.

nº 1.215/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  a  forma  de  atuação  da  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento Agrário, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e da
Fundação Rural Mineira dentro da nova estrutura administrativa do governo.

nº 1.219/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência
pública  em  Montes  Claros  para  debater  a  renegociação  das  dívidas  e  perda  da
produção em razão da calamidade hídrica.

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, 29 de abril de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Nozinho – Emidinho Madeira.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 22/4/2015

Às 16h21min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Tito  Torres,  Agostinho  Patrus  Filho  (substituindo  o  deputado

Thiago Cota, por indicação da liderança do Bloco Compromisso com Minas Gerais) e

Elismar Prado (substituindo o deputado Rogério Correia, por indicação da liderança

do  Bloco  Minas  Melhor),  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 a discutir e votar proposições da comissão. A

seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Euvaldo  M.  Bittencourt  Júnior,

coordenador-geral de Convênios da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência

da República, publicado no Diário do Legislativo em 17/4/2015. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 8/2015 na forma

do  vencido  no  1º  turno  (relator:  deputado  Tito  Torres).  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 abril de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Arnaldo Silva – Felipe Attiê – Elismar Prado – Leonídio

Bouças – Luiz Humberto Carneiro.
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ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

23/4/2015
Às  10h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues, João Leite, Cabo Júlio e Rogério Correia (substituindo o deputado João
Magalhães, por indicação da liderança do BMM), membros da supracitada comissão.
Estão presentes também os deputados Antônio Carlos Arantes, Bosco, Missionário
Marcio  Santiago  e  Douglas  Melo.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Sargento Rodrigues, 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 presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei nº 840/2015, o qual visa alterar a
Lei nº 18.185, de 2009, para prever no art. 4º, § 2º, que "será admitida a prorrogação
dos contratos de que trata o inciso V do caput do art. 2º para além do limite estipulado
no  inciso  III  do  §  1º  do  art.  4º,  enquanto  não  for  realizado  concurso  público  e
provimento  dos  cargos,  em  especial  dos  agentes  penitenciários  e  agentes
socioeducativos",  além  de  considerar,  para  efeitos  de  pontuação  como  título,  o
cômputo  dos  anos  anteriormente  trabalhados  nas  áreas  de  segurança  pública  e
defesa social e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe
os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Lígia Maria Alves Pereira, chefe
de gabinete e subsecretária de Gestão de Pessoas em exercício da Secretaria de
Planejamento  e  Gestão,  representando  o  secretário  dessa  pasta;  e  os  Srs.
Bernardino Soares, superintendente de Gestão de Medidas Privativas de Liberdade,
representando o secretário de Defesa Social; Adeilton de Souza Rocha, presidente do
Sindicato  dos  Agentes  de  Segurança  Penitenciária  do  Estado  de  Minas  Gerais;
Ronan Rodrigues, presidente da União Mineira dos Agentes de Segurança Prisional
do  Estado  de  Minas  Gerais;  Rômulo  Assis,  diretor  financeiro  do  Sindicato  dos
Servidores do Sistema Socioeducativo de Minas Gerais; Eugênio Ferreira dos Santos,
vereador  do  Município  de  Unaí;  e  Carlos  Cunha,  presidente  da  Associação  dos
Agentes Socioeducativos de Unaí, que são convidados a tomar assento à mesa. O
presidente, deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao
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debate, passa a tecer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  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.  Submetido  à
votação,  é  aprovado  Requerimento  nº  1.249/2015,  dos  deputados  Sargento
Rodrigues,  Cabo  Júlio,  Bosco,  Missionário  Marcio  Santiago,  Rogério  Correia  e
Douglas Melo, em que solicitam seja realizada visita ao secretário de Defesa Social,
acompanhada  de  comissão  de  representantes  dos  agentes  de  segurança
penitenciários e socioeducativos contratados temporariamente, com a finalidade de
debater a situação dessas categorias, levar sugestões do Projeto de Lei nº 840/2015
colhidas  em  audiência  pública  e  entregar  as  notas  taquigráficas  da  11ª  Reunião
Extraordinária, que debateu essa temática.

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – Celise Laviola – Cabo Júlio – Bonifácio Mourão.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

23/4/2015
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

João  Alberto  (substituindo  o  deputado  Cabo  Júlio,  por  indicação  da  liderança  do
BMM),  Roberto  Andrade  (substituindo  o  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  por
indicação da liderança do BCMG) e Rogério Correia (substituindo a deputada Cristina
Corrêa,  por  indicação da liderança do BMM),  membros  da  supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado João Magalhães, declara aberta
a reunião e, nos termos do inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a
leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  solicita  aos  membros
presentes  que  a  subscrevam.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a
discutir, em audiência pública, soluções viáveis para o impasse criado pela adoção de
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procedimentos irregulares no registro de pessoas jurídicas no cartório da Comarca de
São Francisco. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir
a  Sra.  Jainy  de  Jesus  Gonçalves  Pereira,  presidente  do  Conselho  Municipal  de
Entidades  de  Ação  Comunitária  de  São  Francisco;  e  os  Srs.  Paulo  José  Carlos
Guedes, secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste
de  Minas  Gerais  –  Sedinor;  Arguinel  Paixão  Souza  Pinto,  prefeito  municipal  de
Pintópolis;  Luiz  Rocha  Neto,  prefeito  municipal  de  São  Francisco;  Paulo  Gomes
Ferreira,  presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  São  Francisco;
Alexandre  Souza  Leal,  presidente  do  Instituto  de  Registradores  de  Títulos  e
Documentos de Pessoas Jurídicas de Minas  Gerais;  Pedro Francisco Guimarães,
vereador da Câmara Municipal de São Francisco; e João Naves de Melo, presidente
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – Codema – de São Francisco,
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
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  1.266/2015,  do deputado João Alberto,  em que solicita  seja encaminhado ao
diretor do Foro da Comarca de São Francisco pedido de providências para que possa
viabilizar a retificação dos registros que foram feitos incorretamente no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, de acordo com o
disposto no art. 37 da Lei nº 8.935, de 1994, combinado com o art. 16 da Lei 15.424,
de  2004,  sem  ônus  para  os  interessados,  desde  que  comprovem  o  pagamento
anterior;

nº  1.267/2015,  do deputado João Alberto,  em que solicita  seja encaminhado ao
Tribunal  de Justiça do Estado e à Corregedoria do Estado as notas taquigráficas
desta  reunião,  dando ciência  das reivindicações  feitas  na  audiência,  e  pedido  de
providências para que sejam processadas as retificações necessárias nos registros
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das pessoas jurídicas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de São Francisco, sem ônus para os interessados
que comprovarem o pagamento realizado;

nº 1.268/2015,  do deputado João Alberto,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador  do Estado pedido de providências para que seja encaminhado a esta
Casa projeto de lei determinando que não sejam devidos os emolumentos, as custas
e a taxa de fiscalização judiciária referentes aos atos de retificação dos atos apurados
como irregulares  dos  serviços  notariais  e  de  registro  do  Cartório  de  Registro  de
Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São Francisco,
desde que comprovadamente pagos, conforme sugestão de redação do anteprojeto;

nº 1.269/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada visita ao
presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  e  ao  corregedor-geral  de  Justiça
juntamente  com  representantes  de  associações,  sindicatos  e  caixas  escolares
envolvidos  na  situação,  para  encaminhar  as  propostas  de  retificação  das
irregularidades apuradas nos registros de pessoas jurídicas realizados no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São
Francisco;

nº 1.270/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig – pedido de
providências para apurar denúncia de transporte irregular de materiais diversos feito
por ambulâncias da Casa de Saúde Padre Damião, no município de Ubá, conforme
denúncia publicada no jornal O Tempo em 14/4/2015;

nº 1.271/2015, dos deputados Rogério Correia e Iran Barbosa, em que solicitam
seja realizada reunião conjunta com a comissão de Esporte, Lazer e Juventude para
debater,  em audiência pública, entre outros pontos, o contrato da parceria público-
privada  firmado  entre  o  governo  de  Minas  Gerais,  por  meio  da  Secretaria
Extraordinária  da  Copa  do  Mundo,  e  a  empresa  Minas  Arena  para  a  reforma  e
modernização  do  Mineirão,  bem  como  as  obras,  a  exploração,  a  operação  e  a
manutenção do estádio.

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, 28 de abril de 2015.
João Magalhães, presidente – Tiago Ulisses – Luiz Humberto Carneiro – Cristina

Corrêa.
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
18ª LEGISLATURA, EM 23/4/2015

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira 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,  dá-a  por  aprovada,  a  subscreve  e  solicita  ao
membro da comissão presente que a subscreva. A presidência informa que a reunião
se  destina  a  debater  as  condições  de  atendimento  do  Centro  de  Referência  da
Pessoa Idosa, em espaço conhecido como Tancredão, localizado em Belo Horizonte,
e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Fontana Cardoso Maia, coordenadora
de  Direitos  da  Pessoa  Idosa  de  Belo  Horizonte;  e  Márcia  Marília  Figueiredo,
coordenadora do Centro de Referência da Pessoa Idosa de Belo Horizonte; o Maj.
PM Denio Sebastião Marino de Carvalho, chefe da Seção de Direitos Humanos da
Polícia Militar  de Minas Gerais,  representando o comandante-geral;  e o Sr. 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 qualidade de autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  O
cidadão  presente  na  fase  de  debates,  Sr.  Edésio  Câncio  da  Cruz,  entrega  ao
presidente um CD contendo as imagens feitas há um ano das obras do Centro de
Referência  da  Pessoa  Idosa.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 24 de abril de 2015.
Fred Costa, presidente – Wander Borges.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/4/2015
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira

e Anselmo José Domingos (substituindo o deputado Duarte Bechir, por indicação da
liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental,  o  presidente,  deputado  Cristiano  Silveira,  declara  aberta  a  reunião  e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina  a  debater  a  alienação  parental,  a  buscar  formas  de  aumentar  a
conscientização dos cidadãos acerca desse tema e a discutir e votar proposições da
comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras.  Walquíria  Antônia  de  Carvalho,  presidente  da  Associação  Brasileira  para
Igualdade  Parental  –  Regional  Belo  Horizonte;  Miriam  Queiroz  Lacerda  Costa,
promotora de justiça; e Edna Ribeiro Andrade, conselheira tutelar; e os Srs. Bertoldo
Mateus  de  Oliveira  Filho,  coordenador  de  Defesa  dos  Direitos  das  Famílias  do
Ministério Público do Estado; Murilo Evandro Andrade, advogado criminalista; Rogério
Mendonça  de  Noronha,  diretor-médico  da  Associação  Brasileira  para  Igualdade
Parental – Regional Belo Horizonte; e Alexandre Bersan Carneiro, empresário, que
são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao
deputado Anselmo José Domingos, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2015.
Cristiano Silveira, presidente – Rogério Correia – João Alberto.
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ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 24/4/2015
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Fred Costa e

Wander Borges, membros da supracitada comissão. 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 a subscreve e solicita ao membro presente
que a subscreva. A presidência informa que a reunião se destina a debater o possível
reajuste da alíquota do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – pela
Prefeitura  de  Belo  Horizonte  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A
presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.
Teodomiro Diniz Camargos, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais – Fiemg –; Abelardo Ribeiro de Novaes Filho, diretor financeiro do
Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de Minas Gerais – SindImóveis; Kênio
de  Souza  Pereira,  presidente  da  Comissão  de  Direito  Imobiliário  da  OAB-MG,
conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais – Secovi-MG – e
representante,  no  Estado,  da  Associação  Brasileira  de  Advogados  do  Mercado
Imobiliário; e Lowell Revert, gerente executivo do Secovi-MG, que são convidados a
tomar assento à mesa. A presidência 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, 28 de abril de 2015.
Wander Borges, presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Rosângela Reis.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 27/4/2015
Às 9h15min, comparecem na Associação Comercial de Uberlândia os deputados
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Tiago Ulisses,  Arnaldo  Silva,  Felipe  Attiê,  Elismar  Prado (substituindo o  deputado
Rogério Correia, por indicação da liderança BMM), Leonídio Bouças (substituindo o
deputado Vanderlei Miranda, por indicação da liderança do BMM) e Luiz Humberto
Carneiro (substituindo o deputado Tito Torres, por indicação da liderança do BVC),
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 debater  a
carga tributária do Estado, a guerra fiscal entre os estados, bem como o consequente
reflexo  no  desenvolvimento  econômico  de  Minas  Gerais,  e  a  discutir  e  votar
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir  a  Sra.  Núbia Carvalho,  representando Cícero  Heraldo Oliveira Novaes,
presidente da CDL de Uberlândia; e os Srs. Weliton Prado, deputado federal; Pedro
Lacerda José do Nascimento, presidente da Regional Vale do Paranaíba da Fiemg,
representando Olavo Machado Júnior,  presidente  da Federação das Indústrias  do
Estado de Minas Gerais – Fiemg ;  Wertson Brasil  de Souza, diretor financeiro do
Sindifisco,  representando Deliane  Lemos  de Oliveira,  presidente  do  Sindicato  dos
Auditores Fiscais da Receita Estadual – Sindifisco-MG; Vidigal Fernandes Martins,
membro do Conselho  Regional  de  Contabilidade de Minas  Gerais,  representando
Marco Aurélio Cunha de Almeida, presidente do Conselho Regional de Contabilidade
de Minas Gerais; Fábio Pergher, presidente da Associação Comercial e Industrial de
Uberlândia;  Unadir  Gonçalves  Junior,  presidente  do  Sindicato  dos  Servidores  da
Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação  de  Minas  Gerais  –  Sinffaz  –,  e  Marcus
Vinicius  Bolpato  da  Silva,  presidente  da  Federação  Brasileira  de  Sindicatos  das
Carreiras da Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal –
Febrafisco – e diretor jurídico do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização
e Arrecadação de Minas Gerais – Sinffaz –, que são convidados a tomar assento à
mesa. Registra-se a presença dos Srs. Rui Ramos, prefeito municipal de Pirajuba, e
Carlos Quintilhano da Silva, gerente da Regional Vale do Paranaíba da Fiemg; Hugo
Rene de Souza,  vice-presidente  do  Sinffaz;  e  Ismar  Prado,  Toninho  Heitor,  Doca
Mastroiano  e  Wilson  Pinheiro,  vereadores  à  Câmara  Municipal  de  Uberlândia.  A
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presidência concede a palavra aos deputados Arnaldo Silva e Felipe Atiê, autores do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A
presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. São recebidos pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes
requerimentos:

nº 1.299/2015, dos deputados Elismar Prado, Arnaldo Silva, Felipe Attiê, Leonídio
Bouças e Luiz Humberto Carneiro, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria
de  Estado  de  Fazenda,  pedido  de  providências  para  que  os  mesmos  benefícios
concedidos  por  regime  especial  tributação  ao  setor  de  reciclagem  de  papel  seja
estendido  aos  setores  de  reciclagem  de  plásticos,  vidro,  ferro,  alumínio,  cobre  e
outros;

nº 1.300/2015, dos deputados Arnaldo Silva, Felipe Attiê, Elismar Prado e Leonídio
Bouças, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado e ao secretário
de Estado de Fazenda pedido de providências para agilizar a análise do universo de
protocolos de intenções já firmados entre o Estado e o setor produtivo, bem como a
expansão das negociações para  que novos  protocolos  sejam firmados,  tendo em
vista dinamizar a economia mineira, além de protegê-la contra políticas econômicas
agressivas e atração de investimentos adotadas por outras unidades da Federação.

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2015.
Tiago  Ulisses,  presidente  –  Arnaldo  Silva  –  Felipe  Attiê  –  Thiago  Cota  –  Ione

Pinheiro.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/5/2015

Às 9h15min, comparecem no Salão Nobre da Associação Brasileira de Criadores de
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Zebu – ABCZ – os deputados Fabiano Tolentino e Emidinho Madeira, membros da
supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Tony Carlos e Antonio
Lerin. Havendo número regimental, o presidente, deputado Fabiano Tolentino, declara
aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir as políticas públicas e o desenvolvimento do agronegócio em Minas Gerais,
durante a Exposição Internacional de Raças Zebuínas – Expozebu – e a discutir e
votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir os Srs. Luiz Humberto Dutra, presidente da Câmara Municipal de
Uberaba;  João  Cruz  Reis  Filho,  secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento;  Fabiano  Magella  Carvalho,  diretor  de  Promoção  e  Articulação
Institucional  da  Emater;  Rivaldo  Machado,  vice-presidente  da  Federação  da
Agricultura do Estado de Minas Gerais, representando o presidente; Luiz Cláudio de
Souza Paranhos Ferreira, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu
– ABCZ – Uberaba; Rui  Verneque, presidente da Epamig; Trazilbo José de Paula
Júnior, diretor de Operações Técnicas da Epamig; Cel. PM Edvaldo Piccinini Teixeira
Júnior, comandante da 5ª Região da PM; Weber Bernardes de Andrade, presidente
do  Núcleo  dos  Sindicatos  dos  Produtores  Rurais  do  Triângulo  Mineiro  e  Alto
Paranaíba; e Romeu Borges de Araújo Júnior, presidente do Sindicato dos Produtores
Rurais  de  Uberaba,  que são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência
concede a palavra ao deputado Antonio Lerin, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais, e, em seguida, aos demais deputados
presentes.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das
notas  taquigráficas.  O  presidente  recebe  ofício  do  presidente  do  Núcleo  dos
Sindicatos dos Produtores Rurais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba contendo os
desafios que esperam sejam superados pelo atual governo 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.
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Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
Fabiano Tolentino, presidente – Emidinho Madeira – Antônio Carlos Arantes – Inácio

Franco.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,
EM 7/5/2015

Às 9h44min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os deputados  Paulo  Lamac,
Douglas Melo, Ivair Nogueira, Professor Neivaldo e Carlos Pimenta (substituindo o
deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  por  indicação  da  liderança do  BVC),  membros  da
supracitada comissão.  Está presente  também o deputado Antônio  Carlos  Arantes.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a
reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina  a  debater  as  mudanças  de regras  no  Fies  e  o  atraso no repasse  do
Pronatec  pelo  governo  federal  às  entidades  executoras  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  ofício  do  deputado  Iran  Barbosa,  presidente  da  Comissão
Extraordinária  das  Águas,  convidando  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia  para  participar  de  audiência  pública  a  realizar-se  em  Frutal,  no  dia
8/5/2015,  com  a  finalidade de debater  a  execução dos  programas  da  Hidroex;  e
estudo técnico  elaborado pela  Gerência  de  Consultoria  Temática  desta  Casa,  em
resposta ao Requerimento de Comissão nº 813/2015. A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Sheila Venâncio de Jesus Pereira,
superintendente  de  Ensino  Tecnológico  de  Ensino  Superior  da  Secretaria  de
Educação,  e  os  Srs.  Ernesto  Faioli  Nogueira,  chefe  da  seção  de  Políticas  do
Trabalho,  representando  Heli  Siqueira  de  Azevedo,  superintendente  regional  do
Trabalho e Emprego em Minas Gerais substituto; Rafael Gontijo, diretor de Expansão
da Faculdade Pitágoras em Montes Claros, representando a Sra. Maria de Fátima
Turano,  diretora  executiva  dessa  instituição;  Dante  Pires  Cafaggi,  vice-diretor  do
Câmpus JK da Funorte  em Montes  Claros,  representando a  Sra.  Ivonei  Trezena,
diretora  executiva  dessa  instituição;  Edmar  Fernando  de  Alcântara,  gerente  de
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Educação  Profissional  do  Senai-Fiemg;  e  Lúcio  Flávio  Sleutjes,  diretor-geral  da
Faculdade Vértice de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A
presidência concede a palavra ao deputado Carlos Pimenta, 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 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Na ausência do relator, o presidente avoca a si a
relatoria  do  Projeto  de  Lei  nº  220/2015  e  o  retira  da  pauta  por  não  cumprir
pressupostos  regimentais.  Passa-se  à  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 447 e 467/2015. 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 1.587/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada audiência
pública  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para  debater  os
procedimentos de aposentadoria dos servidores públicos na área de educação no
Estado e elucidar os motivos de sua demora;

nº 1.588/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater a
situação do mobiliário escolar das escolas públicas do Estado;

nº 1.589/2015, dos deputados Paulo Lamac e Cristiano Silveira, em que solicitam
seja realizada audiência pública da Comissão de Educação,  Ciência  e Tecnologia
conjunta  com  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  debater  os  aspectos
administrativos  relacionados  à  representação  estudantil  no  âmbito  das  escolas
públicas estaduais;

nº 1.590/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para  debater  a  gestão
democrática  nas  escolas  públicas  estaduais  e  municipais,  notadamente  no  que
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concerne  à  consulta  das  comunidades  escolares  para  a  nomeação  dos  gestores
dessas instituições de ensino;

nº  1.591/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  da
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia ao Município de São Gonçalo do Rio
Abaixo com a finalidade de conhecer a experiência exitosa das escolas de tempo
integral desse 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, 14 de maio de 2015.
Paulo Lamac, presidente – Douglas Melo – Professor Neivaldo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 6/2015

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem nº 9/2015, publicada no Diário do Legislativo de 26/3/2015,
o governador do Estado encaminhou a esta Assembleia Legislativa para exame, em
observância  ao  que determina o  art.  62,  XXIII,  “d”,  da  Constituição do Estado,  a
indicação de Liza Prado para o cargo de presidência da Fundação de Educação para
o Trabalho do Estado de Minas Gerais – Utramig.

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 da indicada, que
respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos deputados.

A candidata demonstrou conhecimento sobre a instituição para cuja presidência foi
indicada, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para a ocupação do cargo.
Esta comissão entende, portanto, tratar-se de pessoa capaz e comprometida com os
princípios da Fundação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Indicação nº 6/2015, que sugere

o nome de Liza Prado para o cargo de presidente da Fundação de Educação para o
Trabalho de Minas Gerais – Utramig.
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Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente – Ione Pinheiro, relatora – Geraldo Pimenta.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 11/2015
Comissão Especial

Relatório
O governador do Estado submeteu a esta Casa Legislativa, por meio da Mensagem

nº  11/2015,  publicada em  18/4/2015,  no  Diário  do  Legislativo,  em cumprimento  à
alínea “d” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome de Flávio Góes
Menicucci  para  o  cargo  de  diretor-geral  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do
Estado de Minas Gerais – Deop-MG.

Compete-nos  emitir  parecer,  após  a  arguição  do  candidato  por  esta  comissão
especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, do Regimento
Interno.

Na  arguição,  respondendo  com  segurança  e  clareza  às  questões  propostas,  o
indicado demonstrou conhecimento e capacidade suficientes para assumir o cargo, e
seu currículo confirma sua alta qualificação.

Conclusão
Opinamos  pela  aprovação  da  Indicação  nº  11/2015,  para  que  Flávio  Góes

Menicucci exerça o cargo de diretor-geral do Departamento de Obras Públicas do
Estado de Minas Gerais – Deop – MG.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Inácio Franco, presidente – Celise Laviola, relatora – Agostinho Patrus Filho.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 225/2015
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe visa instituir o Dia

Estadual do Nascituro.
O  projeto  foi  distribuído  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Direitos

Humanos. Em seu exame preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma
apresentada.
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Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos dos arts.
188 e 190, combinados com o art. 102, V, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa instituir o Dia do Nascituro, a ser comemorado em

25  de  março.  O  termo  “nascituro”  tem  origem  na  palavra  latina  nasciturus,  que
designa aquele que ainda não nasceu, mas há de nascer. Trata-se, assim, de uma
expectativa, ou seja, o ente foi concebido, porém não se sabe se vai nascer vivo ou
não.

A  doutrina  do  direito  civil  admite  três  correntes  em  relação  ao  início  da
personalidade civil: a concepcionista, a natalista e a da personalidade condicional. A
teoria concepcionista defende a personalidade civil desde a concepção, portanto, o
nascituro é tido como sujeito de direitos. Já para a teoria natalista, o nascimento com
vida é  pressuposto para a aquisição da personalidade.  Como o nascituro é mera
expectativa de vida, ele possui meras expectativas de direitos. Segundo essa teoria, o
nascituro não é uma vida à parte de sua genitora, ele é parte do corpo da mulher. Por
fim, a teoria da personalidade condicional apresenta-se como uma mescla das duas
teorias  anteriores,  uma vez  que  reconhece  a  personalidade  desde  a  concepção,
porém condicionada ao nascimento com vida.

De  acordo  com  o  art.  2º  do  Código  Civil,  Lei  Federal  nº  10.406,  de  2002,  a
personalidade civil da pessoa começa no momento do nascimento com vida, mas a
lei  põe  a  salvo,  desde  a  concepção,  os  direitos  do  nascituro.  Assim,  embora  o
nascituro não tenha personalidade civil, que começa com o nascimento com vida, ele
pode ser titular de direitos, como, por exemplo, a garantia de alimentos gravídicos.

Além dessa discussão teórica acerca da personalidade civil do nascituro, há, ainda,
discussões  sobre  o  momento  do  início  da  vida  humana,  o  que teria  implicações
importantes na discussão sobre aborto, métodos contraceptivos e fertilização in vitro.

Alguns  defendem  o  pensamento  de  que  desde  o  momento  em  que  o
espermatozoide fecunda o óvulo, processo que dá início à gestação, já há início da
vida; outros, que a vida se inicia apenas com a fixação do óvulo fecundado no útero –
ambiente que permitirá seu crescimento e desenvolvimento –, o que ocorre por volta
do sétimo ao décimo dia de gestação. A teoria embriológica, por sua vez, considera
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que  a  vida  começa na  terceira  semana  de  gestação,  quando  o  embrião  adquire
individualidade. Há, ainda, os que consideram que é preciso um coração pulsando e
um cérebro funcionando, ou seja, a presença de sistema circulatório e nervoso, que
se dá em torno do segundo mês de gestação, para que o feto seja considerado um
ser vivo – teoria neurológica.

Chegar  a  um  consenso  sobre  esse  tema  é  bastante  difícil,  pois  o  debate  é
permeado por valores religiosos, políticos e morais. Entendemos, no entanto, que a
instituição de uma data comemorativa no calendário oficial do Estado pode contribuir
para  a  discussão  e  a  reflexão  do  tema  pela  sociedade,  abordando  questões
importantes em relação aos direitos da mulher e do nascituro, motivo pelo qual somos
a favor da proposição em tela.

Conclusão
Pelos argumentos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 225/2015

na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Cristiano Silveira, presidente – Geraldo Pimenta, relator – Fábio Avelar Oliveira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 985/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, a proposição de lei em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.021/2012, visa declarar de utilidade pública o
Clube Recreativo de Mário Campos – CRMC –,  com sede no Município de Mário
Campos.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/4/2015  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  985/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  o

Clube Recreativo de Mário Campos – CRMC –,  com sede no Município de Mário
Campos.



1188
____________________________________________________________________________

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, os arts. 8º e 68 determinam que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, legalmente constituída no Município de Mário Campos; e os arts. 22, § 8º,
36, § 6º, e 65 vedam a remuneração de seus diretores, conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes.

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

Projeto de Lei nº 985/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
João Alberto, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Cristiano Silveira – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 148/2015

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  este  projeto  estabelece  normas  de
mensuração  de  tarifas  horárias  em  estacionamento  de  veículos  e  dá  outras
providências.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  que
apresentou.

Obedecendo ao disposto no § 2º do art. 173 do Regimento Interno, os Projetos de
Lei nºs 836/2015, do deputado Arlen Santiago, 1.139/2015, do Deputado Alencar da
Silveira Jr. e 861/2015, também do deputado Fred Costa, por guardarem semelhança,
foram anexados à proposição.
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Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do inciso IV do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de Lei  nº 148/2015 pretende determinar que os estabelecimentos que

exploram o serviço de estacionamento de veículos adotem tarifas proporcionais  à
fração de hora utilizada, devendo cada fração ser tarifada com idêntico valor; que
mantenham relógios sincronizados em locais visíveis para o consumidor, na entrada e
na saída; e que afixem, em placas próximas à entrada do estacionamento, os valores
correspondentes  aos  períodos  fracionados  de  permanência  dos  veículos.  Prevê,
ainda, que o descumprimento dessas normas sujeitará o infrator às penalidades de
advertência, multa e duplicação do valor da multa, em caso de reincidência.

Mantemos, em linhas gerais, o parecer emitido na legislatura passada, quando do
exame do Projeto de Lei nº 447/2011, com matéria idêntica à do projeto em análise.

O objetivo deste projeto e dos outros a ele anexados é estabelecer,  em todo o
Estado, a obrigatoriedade de cobrança, pelos estacionamentos, de tarifa proporcional
ao tempo de permanência do veículo. Em muitos estabelecimentos, o cliente paga o
valor correspondente a uma hora, mesmo quando utiliza o estacionamento durante
poucos minutos.

Na  capital,  a  Lei  nº  8.616,  de  14  de  julho  de  2003,  que  contém  o  Código  de
Posturas  do  Município,  já  prevê  tal  exigência  e  disciplina  o  serviço  de
estacionamento, determinando, no seu art. 245, que os estabelecimentos prestadores
desse  serviço  tomem  como  fração,  para  fins  de  cobrança,  o  período  de  quinze
minutos  e  que  cobrem  o  mesmo  valor  por  todas  as  frações.  Prevê,  ainda,  a
obrigatoriedade de afixação de placa, próximo à entrada do estabelecimento, com os
valores devidos por permanência de 15, 30, 45 e 60 minutos.

O assunto, sem dúvida, diz respeito à defesa do consumidor. O serviço prestado
pelos referidos estabelecimentos configura uma relação de consumo, devendo, por
isso, sujeitar-se à disciplina do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tendo o
Estado,  conforme  exarado  no  parecer  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,
competência para disciplinar a matéria.

Esta comissão entende que o estabelecimento não pode exigir que o cliente pague
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por um serviço que não foi por ele utilizado, o que é exigir “vantagem manifestamente
excessiva”, infração prevista no inciso V do art. 39 do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor. Além disso, a cobrança de um valor mínimo por determinado período
de  estacionamento  configura  venda  casada,  considerada  crime  contra  a  ordem
econômica e contra as relações de consumo, conforme dispõe o art. 39, I, do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor :

“Art. 39 – É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras práticas
abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro
produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

De fato, o inciso I do art. 39 estabelece que é vedado condicionar o fornecimento de
serviço a limites quantitativos. Sendo assim, o estabelecimento não pode exigir que o
consumidor pague uma quantia mínima sem a correspondente utilização do serviço.
Se  o  veículo  permanece  estacionado  por  alguns  minutos  e  é  pago  o  valor
correspondente a uma hora, o fornecedor recebe não apenas pelo tempo pago a mais
por aquele consumidor, mas também pelo tempo que será pago pela utilização da
vaga por um outro veículo, ainda dentro do mesmo horário.

Quanto  às  penalidades  previstas  no  art.  5º  do  projeto,  entendemos  que  a  Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que contém o Código de Proteção e
Defesa  do Consumidor,  já  estabeleceu sanções  a  serem aplicadas  nos casos de
infração às normas de defesa do consumidor. Por essa razão, apresentamos, ao final
deste parecer, a Emenda nº 3.

Com o objetivo de aprimorar o projeto, apresentamos a Emenda nº 4, que obriga os
estabelecimentos  que  exploram  serviço  de  estacionamento  de  veículos  a  manter
registro  de  entrada  de  veículos,  o  qual,  em  caso  de  extravio  do  ticket de
estacionamento, poderá ser consultado pelo consumidor para a devida apuração do
tempo de utilização do serviço. Essa emenda também proíbe a cobrança de multa por
extravio do ticket.

Por fim, considerando que os estacionamentos de veículos em funcionamento no
Estado precisarão adequar-se à nova norma, especialmente no que diz respeito à
afixação de placas e à instalação de relógios, apresentamos a Emenda nº 5.
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Conclusão
Opinamos pela  aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de  Lei  nº  148/2015,  com as

Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça,  e as
seguintes Emendas nºs 3, 4 e 5.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:
“Art. 5º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 e 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.”
EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 6º, renumerando-se os demais:
“Art. 6º – Os estabelecimentos de que trata esta lei são obrigados a manter registro

de entrada de veículos para fins de consulta em caso de extravio do ticket do usuário.
Parágrafo  único  –  Fica  proibida  a  cobrança  de  multa  por  extravio  do  ticket de

estacionamento.”
EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... – Os estabelecimentos que exploram serviço de estacionamento de veículo

no Estado terão o prazo de 60 dias para se adequarem ao disposto nesta lei.”
Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Elismar  Prado,  presidente  –  Sargento  Rodrigues,  relator  –  Noraldino  Júnior  –

Douglas Melo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 218/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos, a proposição em
epígrafe  “torna  obrigatória  a  divulgação  da  linha  de  crédito  de  acessibilidade  do
Banco do Brasil no Estado e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
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Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
O projeto em questão obriga os estabelecimentos que comercializam produtos de

tecnologia  assistiva  no  Estado  a  divulgar  a  linha  de  crédito  de  acessibilidade do
Banco do Brasil. Segundo o autor, essa linha de crédito faz parte do Plano Nacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite – do Governo Federal (art.
1º), nos termos do § 1º do art. 1º da proposição:

“Art. 1º – (…)
§1º – A divulgação a que se refere o  caput deste artigo se dará das seguintes

formas:
I – pela fixação de cartaz em local visível a que o público tenha acesso;
II – pela impressão nos veículos de propriedade dos estabelecimentos;
III  –  pela  inclusão  em  todas  as  peças  publicitárias  contratadas  pelos

estabelecimentos,  quer  para  imprensa  escrita,  falada,  televisiva,  quer  por  outro
qualquer meio de publicidade, como folhetos, cartazes, etc;

IV – pelo endereço eletrônico dos estabelecimentos”.
O § 2º do art. 1º e o art. 2º do projeto prescrevem que a divulgação deverá ser

grafada em destaque e abranger outras instituições financeiras que criarem linha de
crédito  para  produtos  de  tecnologia  assistiva.  O  art.  3º,  por  fim,  prevê  que  o
descumprimento do art. 1º sujeitará o infrator a multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por auto de infração.

Segundo o autor, em sua justificação, “o  plano Viver Sem Limite integra o Plano
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e obteve junto ao Banco do Brasil
uma modalidade de crédito para aquisição de produtos de tecnologia assistiva, com
foco no público com renda de até 10 salários mínimos. A tecnologia assistiva abrange
os  recursos  e  serviços  que  contribuem  para  proporcionar  ou  ampliar  habilidades
funcionais  de  pessoas  com  deficiência,  proporcionando  maior  independência,
qualidade  de  vida  e  inclusão  social,  através  da  ampliação  de  sua  comunicação,
mobilidade,  controle de seu ambiente,  habilidades de seu aprendizado, trabalho e
integração com a família, amigos e sociedade”.
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Não desconsideramos a importância de dar amplo conhecimento da linha de crédito
em questão, mas essa medida deve ser tomada no bojo do programa federal em
foco, com base nas técnicas atuais de comunicação social, e não por lei estadual.
Assim, não obstante o mérito da proposta, há óbices intransponíveis que impedem
sua tramitação,  especialmente  em  relação à  iniciativa  privada:  não  faz  sentido  o
poder público repassar para o particular um encargo que é seu, compelindo-o a arcar
com os custos de campanha por ele pretendida. É necessário destacar que também
não faz sentido obrigar particulares a promoverem a divulgação de um produto ou de
uma instituição bancária, que, embora pública, exerce atividade de natureza privada.

Saliente-se que as leis devem conter normas gerais, abstratas e perenes, voltadas
para a ordenação social. Tais normas estabelecem padrões de conduta humana, aos
quais se ligam determinadas consequências jurídicas, ou estabelecem competências
ou ainda contêm disposições de caráter organizacional.  Nesse sentido, a lei é ato
estatal  cuja  hipótese  de  incidência  se  reproduz  no  tempo,  atinge  um  universo
indeterminado de destinatários e é editado para viger por tempo indeterminado. Por
outro lado, o projeto em estudo contempla em seu bojo medidas que consubstanciam
campanhas publicitárias,  atividades tipicamente  administrativas,  incompatíveis  com
as características inerentes a toda lei, notadamente com a da perenidade, uma vez
que a linha de crédito em questão pode ser cancelada pela instituição financeira a
qualquer tempo, fato que tornaria inócua a medida em questão.

Ademais,  essas  campanhas  devem  ser  realizadas  segundo  as  técnicas  de
comunicação social mais adequadas e, assim, não compete ao legislador decidir qual
é  o  meio  de  comunicação  mais  eficaz  para  alcançar  o  objetivo  perseguido  pela
referida campanha. Por isso, a matéria objeto do projeto não deve ser disciplinada por
meio de lei.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  ilegalidade  e

antijuridicidade do Projeto de Lei nº 218/2015.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
João Alberto,  presidente – Isauro Calais,  relator  – Bonifácio Mourão – Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 307/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei n° 307/2015, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n°  356/2011,  “dispõe  sobre  a  garantia  de
acompanhamento à parturiente no sistema hospitalar do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  12/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  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  em exame pretende assegurar à parturiente a presença de um

acompanhante  durante  o  trabalho  de  parto,  o  parto  e  o  pós-parto  imediato,
resguardada a privacidade das parturientes que compartilhem o mesmo recinto. Em
sua justificativa, fundamentada no fato de já existir lei federal que assegura tal direito
à parturiente, o autor aponta os benefícios da medida, quais sejam, assegurar apoio
emocional para a parturiente e propiciar um ambiente familiar para o neonato.

É  oportuno  ressaltar  que  proposição  similar  tramitou  nesta  Casa  em  três
legislaturas anteriores (Projetos de Lei n°s 991/2003, 1.212/2007 e 356/2011).

Quanto à iniciativa, verificamos que não há óbice à sua tramitação, uma vez que o
tema não se encontra relacionado entre aqueles previstos no art. 66 da Constituição
do  Estado,  que  estabelece  as  hipóteses  de  iniciativa  privativa  do  governador  do
Estado; contudo, apesar de o art. 24, inciso XII, da Constituição Federal estabelecer a
competência concorrente dos estados para legislar  sobre defesa da saúde, o que
vem confirmado no art. 10, inciso XV, alínea “m”, da Carta Estadual, após análise das
legislações  federal  e  estadual,  verificamos  que  a  medida  que  o  projeto  pretende
implementar já encontra respaldo no ordenamento jurídico em vigor.

A Lei  Estadual n° 16.279, de 20 de julho de 2006, dispõe sobre os direitos dos
usuários das ações e serviços públicos de saúde do Estado. No seu art. 2°, incisos
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XIV e XV, respectivamente, estabeleceu como direitos do usuário: ser acompanhado
nas consultas por pessoa por ele indicada e, no caso de gestante, ser acompanhada
pelo pai do bebê nos exames pré-natais e no parto.

A União, no âmbito da sua competência, editou a Lei Federal nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a
recuperação  da  saúde  e  sobre  a  organização  e  o  funcionamento  dos  serviços
correspondentes,  alterada  pela  Lei  Federal  n°  11.108,  de  7  de  abril  de  2005,
assegurando  à  parturiente  um  acompanhante,  por  ela  indicado,  durante  todo  o
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato:

“Art.  19-J – Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, da rede
própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de
1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato (incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

§  1°  –  O  acompanhante  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  será  indicado  pela
parturiente (incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

§ 2° – As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata
este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente
do Poder Executivo. (incluído pela Lei nº 11.108, de 2005)

§ 3 – Ficam os hospitais de todo o País obrigados a manter, em local visível de
suas dependências, aviso informando sobre o direito  estabelecido no caput  deste
artigo (Incluído pela Lei nº 12.895, de 2013)”.

O Ministério da Saúde, órgão responsável pela direção nacional do Sistema Único
de Saúde, pela Portaria n° 2.418, de 2 de dezembro de 2005, regulamentou a Lei n°
11.108, de 2005. Além disso, considerando a necessidade de assegurar a melhoria do
acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência
ao parto e puerpério e da assistência neonatal, instituiu, por meio da Portaria nº 569,
de 1º de junho de 2000, o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, no
âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde.  O  art.  2º,  alínea  “d”,  estabelece  que  toda
gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja realizada
de forma humanizada  e  segura,  de acordo com os  princípios  gerais  e  condições
estabelecidos  no  Anexo  II  da  norma.  O referido  Anexo  II  determina  que,  para  a
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adequada assistência à mulher e ao recém-nascido no momento do parto, todas as
unidades integrantes do SUS têm como responsabilidades, entre outras, garantir a
visita do pai sem restrição de horário e assegurar condições para que as parturientes
tenham direito a acompanhante durante a internação, desde que a estrutura física
das unidades integrantes do SUS assim o permita.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei no 307/2015.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
João Alberto, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Bonifácio Mourão –

Cristiano Silveira – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 488/2015

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
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.

A matéria  foi  distribuída  à  Comissão de Constituição e  Justiça,  à Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte e à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, à proposição
foram anexados o Projeto de Lei nº 762/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr., e o
Projeto  de  Lei  nº  1.025/2015,  do  deputado  Fábio  Cherem,  que  contêm  objeto
semelhante ao propugnado pela proposição em estudo.

Agora, vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  488/2015  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.  Os  Projetos  de  Lei
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762/2015 e 1.025/2015 propõem medidas semelhantes, razão pela qual serão objeto
de uma só análise.

Embora não tenha vislumbrado óbice de natureza jurídica à aprovação da matéria,
a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1 para adequar o
texto  do  projeto  à  técnica  legislativa,  aprimorando  sua  redação,  respeitando  seu
propósito.  Essa comissão salientou que a promoção da defesa do consumidor  foi
erigida à categoria de direito fundamental do cidadão brasileiro por força do disposto
no art.  5°,  XXXII,  da Constituição da República.  Argumentou ainda que 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.

O Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 –
estabelece como direito básico do consumidor a facilitação de defesa de seus direitos
bem como a educação e a divulgação do adequado consumo de produtos e serviços.
Desse modo, a proposição em apreço, assim como os projetos de lei a ela anexados,
pretende vir em defesa dos direitos fundamentais do consumidor, na medida em que
torna  obrigatória  a  devolução  integral  em  espécie  do  troco  de  mercadoria  paga
igualmente em espécie.

No  ato  da  compra  em  padarias,  supermercados,  farmácias  ou  outros
estabelecimentos comerciais, o comprador frequentemente se vê obrigado a receber
o  troco  incompleto  ou  ainda  vê-lo  substituído  por  mercadorias  de  pequeno valor,
como balas. Invariavelmente a desculpa é a mesma: falta de moedas de menor valor.
Não  obstante,  o  preço  das  mercadorias  continua  sendo  fixado  em  valores
fracionados, que inviabilizam o troco e alimentam tal desculpa.

A falta de troco não é problema do consumidor, mas do empreendedor, que é o
responsável pelo negócio. As entidades de defesa do consumidor entendem que a
oferta  de  bala  ou  qualquer  outra  mercadoria,  em  vez  de  dinheiro,  pode  ser
considerada  prática  abusiva.  Além  disso,  a  reiterada  falta  de  troco  pode  ser
considerada como forma de enriquecimento ilícito, uma vez que o estabelecimento
estaria lucrando indevidamente à custa do patrimônio alheio. A situação pode ainda
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configurar venda casada, pois, na falta de troco, o cliente é obrigado a levar outro
produto que não pretendia nem necessitaria comprar.

É sabido que preços quebrados têm efeito psicológico, ou seja, um preço como
R$2,83 afixado em um produto torna-o mais atraente que um preço redondo, como
R$3,00. Entretanto, na prática, o produto acaba custando ao consumidor os mesmos
R$3,00 devido à falta de recebimento do troco. Trata-se, pois, de prejuízo causado ao
consumidor,  prática  frequente nos mais  diversos estabelecimentos comerciais  que
está a exigir uma medida coibitiva.

Nesse contexto, o projeto está em perfeita consonância com o Código de Defesa do
Consumidor, razão pela qual o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 488/2015, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça,

Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Elismar Prado, presidente e relator – Douglas Melo – Noraldino Júnior – Sargento

Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 542/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 542/2015, decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.200/2012, “dispõe sobre programa que institui
forma de pintar  preferencialmente  monumentos,  bens e  patrimônios  públicos  com
tinta antipichação”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 20/3/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Cultura  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  em  exame  preliminar,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,  do  citado
Regimento.
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Fundamentação
O projeto de lei em estudo, em seu art. 1º, estabelece que o Estado desenvolverá

programa  que  visa  instituir  forma  preferencial  de  pintar  monumentos,  bens  e
patrimônios  públicos  com  tinta  antipichação,  cabendo-lhe,  nos  termos  do  art.  3º,
“implantar meios e técnicas que possibilitem ao município viabilizar a pintura desses
monumentos  nas  cidades  de  Minas  Gerais,  por  serem  regiões  profundamente
afetadas pela poluição visual, em razão da pichação nos patrimônios públicos”.

Primeiramente, informamos que o Projeto de Lei n° 3.200/2012, que deu origem à
proposição em tela, não foi analisado por esta Comissão. Passamos, então, à análise
do projeto.

Tem  sido  frequente  a  apresentação  de  projetos  de  lei  de  iniciativa  parlamentar
dispondo sobre a criação de programas e campanhas educativas ou, simplesmente,
autorizando o Executivo a instituir ações dessa natureza, assunto importante sob a
ótica do interesse público, porém delicado se apreciado sob a ótica do ordenamento
constitucional.

Isso porque a instituição de programas ou campanhas tem natureza eminentemente
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  ou  programa  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.

O  governador,  na  qualidade  de  chefe  da  administração  pública,  dispõe  de
discricionariedade (relativa liberdade de ação dentro de critérios legais) para praticar
os atos de sua competência, sendo, portanto, senhor da oportunidade e conveniência
de editar programas ou campanhas educativas. Não é difícil verificar que o programa
previsto  no  projeto  tem  natureza  executiva,  e  não  legislativa,  fato  que  evidencia
relativa ingerência do Parlamento em assuntos relacionados a outro Poder, o que não
se coaduna com o tradicional postulado da separação dos Poderes, traço marcante
do Estado de Direito.
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Uma  coisa  é  o  Legislativo  fixar  regras  gerais  e  abstratas  que  nortearão  as
atividades do Executivo, o que é comum no exercício da função normativa a cargo do
órgão de representação popular; outra coisa é erigir no plano legislativo matérias que,
por sua natureza, enquadram-se no campo de atribuições do Executivo, pois isso não
mudaria a essência da atividade. O que se pretende deixar claro é que a criação de
programa não deve ser objeto de ato do Parlamento, mas de ações concretas do
Executivo.  Admitir  posicionamento  contrário  é  ignorar  os  parâmetros  básicos  do
ordenamento constitucional em vigor e inverter o papel predominante do Legislativo,
que passaria de órgão criador do direito positivo (função abstrata) a órgão executor.
Tampouco  seria  compatível  com  o  princípio  da  razoabilidade  a  utilização  do
procedimento  legislativo  para  cuidar  de  assuntos  que  devem  ser  objeto  de
procedimento ou ato administrativo. Se decretos e regulamentos são instrumentos
hábeis à disposição do governador do Estado para criar programas ou campanhas,
dentro  da  esfera de suas  atribuições,  por  que razão  optar  pela via  legislativa no
âmbito do Parlamento?

Vê-se, pois, que a proposição contém vícios insanáveis, razão pela qual não deve
prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 542/2015.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
João Alberto, presidente e relator – Bonifácio Mourão – Cristiano Silveira – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 636/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do
desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.651/2013,  dispõe  sobre  os  requisitos  de
acessibilidade de bacias sanitárias em espaços públicos e dá outras providências.

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  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência 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 de lei em análise obriga o Estado a implantar nos seus espaços públicos

bacias sanitárias com acessibilidades às pessoas com deficiência e idosos, vedada a
utilização de sanitários hospitalares  com abertura frontal.  A proposição estabelece
ainda as características necessárias dessas bacias sanitárias.

O objeto deste projeto é extremamente relevante por tratar da integração social das
pessoas com deficiência. Nos termos do inciso XIV do art.  24 da Constituição da
República, legislar  sobre essa integração compete a todos os entes federativos. A
matéria é, pois, de competência concorrente, e o Estado pode legislar sobre ela. No
que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há que impeça
esta Casa Legislativa de fazê-lo, porquanto inexiste norma constitucional instituidora
de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição.

De acordo com os argumentos apresentados, não vislumbramos óbices de natureza
jurídico-constitucional  à  tramitação  da  matéria  nesta  Casa.  Todavia,  julgamos
necessário proceder a algumas alterações no projeto em análise. Os arts. 2º e 3º do
projeto,  ao especificarem características  técnicas das bacias sanitárias,  descem a
detalhes que escapam da competência do Poder Legislativo, cujas normas devem
obedecer ao princípio da generalidade.

No entanto,  o projeto inova o ordenamento jurídico ao garantir  às pessoas com
deficiência e idosos a disponibilização de bacias sanitárias de fácil utilização por eles.
Assim, para aprimorar a proposição em análise, apresentamos no final deste parecer
o Substitutivo nº 1, acrescentando o § 6º ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9/12/1994,
que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos
edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição
Federal  e  no  art.  224,  §  1º,  I,  da  Constituição Estadual,  para  determinar  que as
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instalações  sanitárias  disponham de bacias  sanitárias  com acessibilidade para  às
pessoas com deficiência e idosos.

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

do Projeto de Lei nº 636/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta § 6º ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9/12/1994, que estabelece normas
para  facilitar  o  acesso  dos  portadores  de  deficiência  física  aos  edifícios  de  uso
público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art.
224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, o

seguinte § 6º:
“Art. 3º – (…)
§ 6º – A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso

coletivo devem dispor de bacias sanitárias acessíveis destinadas ao uso por pessoa
portadora de deficiência e idosos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade
da ABNT.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
João Alberto, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Cristiano Silveira – Isauro

Calais – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 651/2015

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 3.683/2012, dispõe sobre a obrigatoriedade de
apresentação  de  projetos  de  arborização  urbana  em  novos  loteamentos  ou
parcelamentos e dá outras providências.

Publicada no Diário do Legislativo em 26/3/2015, a proposição foi distribuída a esta
comissão  para  receber  parecer  quanto  a  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e
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legalidade,  conforme  dispõe  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do art. 1° do projeto, a aprovação de novos parcelamentos de solos

públicos ou  privados no Estado  fica  condicionada à  apresentação de projetos  de
arborização urbana. Entre outros aspectos, a proposição determina que a aprovação
do  projeto  de  arborização  urbana  ficará  a  cargo  da  estrutura  de  meio  ambiente
municipal (art. 3º), que a estrutura de meio ambiente enviará o projeto aprovado ao
Conselho Municipal de Meio Ambiente (art. 4º) e que compete à estrutura municipal
de meio ambiente aprovar, acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do disposto no
projeto de arborização urbana (art. 5°).

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta comissão
analisar, vislumbramos vícios de natureza jurídico-constitucional.  Observe-se, já de
início, que a proposta interfere em área de atuação tipicamente municipal, tanto é que
cria atribuições para órgãos municipais.

Pode-se afirmar que a autonomia municipal se assenta em quatro capacidades. A
primeira,  capacidade  de  auto-organização,  permite  ao  município  editar  sua  Lei
Orgânica. A segunda, capacidade de autogoverno, consubstancia-se na eletividade
de  prefeitos  e  vereadores  à  Câmara  Municipal.  Pela  terceira,  capacidade  de
autoadministração, pode o município manter e prestar serviços públicos de interesse
local. A quarta – a que mais nos interessa – é a capacidade de autolegislação ou
capacidade normativa própria, que confere aos municípios competência para elaborar
leis municipais sobre áreas que são reservadas à sua competência exclusiva.

Assim, não obstante sua relevância em face do evidente intuito de proteger o meio
ambiente e promover o bem-estar das pessoas, a proposição não poderá prosperar
nesta  Casa,  pois  pretende  regular  matéria  afeta,  segundo  o  art.  30,  VIII,  da
Constituição da República, à competência legislativa outorgada exclusivamente aos
municípios. Trata-se, portanto, de matéria a ser regulada na lei de zoneamento, uso e
ocupação do solo. Ademais, a disciplina da matéria pelo Estado geraria conflitos com
eventual  legislação  municipal  sobre  o  assunto,  o  que,  evidentemente,  causaria
insegurança jurídica.
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Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  ilegalidade  e

antijuridicidade do Projeto de Lei nº 651/2015.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
João Alberto,  presidente – Isauro Calais,  relator  – Bonifácio Mourão – Cristiano

Silveira – 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 policiais militares que menciona, lotados no 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  (Requerimento  nº  421/2015,  do
deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento
nº 422/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 423/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 424/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos Srs. Luiz Carlos Danunzio, diretor-geral do Complexo Penitenciário
Nelson  Hungria,  e  Samuel  Marcelino  de  Oliveira  Júnior,  chefe  de  gabinete  da
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Subsecretaria de Administração Prisional, pelo exemplar auxílio no combate à crise
nas  prisões  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  (Requerimento  nº  425/2015,  do
deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Carneirinho  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 426/2015, do deputado Tony Carlos);

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  (Requerimento  nº
432/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão
Rotam  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  6/4/2015,  em  Belo
Horizonte, que resultou na apreensão de drogas, uma arma de fogo e munição e na
prisão de uma pessoa (Requerimento nº 441/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 442/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 443/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 444/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Sr. Márcio Lacerda,
por assumir a Presidência da Frente Nacional de Prefeitos para o biênio 2015-2016
(Requerimento nº 455/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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
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Horizonte, que resultou na apreensão de armas de fogo, armas brancas e drogas e
na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 469/2015, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 486/2015, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 496/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 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 (Requerimento
nº 497/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/4/2015, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de armas de fogo e munição e na prisão de duas pessoas
(Requerimento nº 498/2015, do deputado Cabo Júlio);

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 na apreensão
de dois  menores,  quantia  em dinheiro,  drogas,  objetos  de  valor,  arma de  fogo e
munição (Requerimento nº 499/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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  (Requerimento  nº  500/2015,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

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,
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em 9/4/2015, que resultou na apreensão de um menor e na prisão de um homem
(Requerimento nº 501/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 502/2015, do deputado Sargento
Rodrigues);

de congratulações com o Sr. Jefferson Gonçalves Mendes, prefeito municipal de
Santa  Rita  do  Sapucaí,  pela  excelência  na  gestão  dos  recursos  públicos  do
município,  objeto  de  reportagem  no  "Fantástico"  em  12/4/2015  (Requerimento  nº
506/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 1ª Cia. Rotam, 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 (Requerimento nº
512/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com o cônego Edson José Oriolo dos Santos por sua nomeação
como bispo titular da "Segia" e auxiliar de Belo Horizonte (Requerimento nº 518/2015,
do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sr. Francisco Santiago, promotor de justiça, e à equipe de policiais
civis  que atuou no caso do Bando da Degola,  que culminou no julgamento  e  na
condenação dos acusados (Requerimento nº 609/2015, da Comissão de Segurança
Pública);

de aplauso aos policiais civis lotados na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Passos
pela  participação  na  investigação  feita  pela  Agência  de  Inteligência  Policial,  em
parceria com o Departamento Estadual de Investigação Criminal do Estado de São
Paulo,  que  acarretou  a  prisão  de  membros  da  quadrilha  que  atuava  em  vários
municípios da região, comandando explosões de caixas eletrônicos e assaltos a mão
armada,  e  pela  apreensão  de  grande  quantidade  de  explosivos  e  armas
(Requerimento nº 612/2015, da Comissão de Segurança Pública);

de repúdio à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e à Secretaria de Saúde
em razão do não comparecimento de seus representantes, previamente convidados,
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a audiência pública da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em 23/4/2015
(Requerimento nº 615/2015, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Poço  Fundo  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 627/2015, da Comissão de Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Senador Amaral pelo aniversário desse
município (Requerimento nº 628/2015, da Comissão de Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Jacutinga  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 629/2015, da Comissão de Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Cristina pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 630/2015, da Comissão de Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Cambuquira  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 631/2015, da Comissão de Assuntos Municipais);

de repúdio ao MTST em razão da invasão, no dia 14/4/2015, da fazenda da Epamig
em  Patos  de  Minas  (Requerimento  nº  653/2015,  da  Comissão  de  Política
Agropecuária).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2015

ATAS
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/3/2015
Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Cristina Corrêa e

Ione Pinheiro e os deputados Bosco, Thiago Cota e Wander Borges, membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Bosco,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Wander Borges,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A seguir,
comunica o recebimento de e-mail da Sra Elisabete Arenque, em que solicita espaço
na  Assembleia  Legislativa  para  reuniões  quinzenais  do  movimento  Matraca,
composto por artistas e organizações da área cultural.  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  377/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em que  solicita  seja  formulado
convite ao Sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário de Estado de Cultura,
para  apresentação  dos  programas  estruturadores  que  nortearão  a  gestão  das
políticas culturais do Estado;

nº  648/2015,  do  deputado  Thiago  Cota,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à
Fundação de Arte de Ouro Preto com a finalidade de conhecer projetos e programas
desenvolvidos pela instituição;

nº 651/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater, no Município de Mariana, as políticas públicas para a área da
cultura na região dos Inconfidentes;

nº 793/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja ouvida, na reunião do
dia  25/03/2015,  a  Sra.  Bárbara  Cristina  de  Souza  Maia,  representante  do  Ballet
Jovem do Palácio das Artes;
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nº 794/2015, dos deputados Bosco, Thiago Cota e Wander Borges e das deputadas
Ione Pinheiro e Cristina Corrêa, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Cultura pedido de providências para a manutenção do Ballet  Jovem do
Palácio das Artes e a continuidade dos projetos de profissionalização da Fundação
Clóvis Salgado;

nº 796/2015, dos deputados Bosco, Thiago Cota e Wander Borges e das deputadas
Cristina Corrêa e Ione Pinheiro, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de
Estado 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 as atividades do grupo;

nº 798/2015, dos deputados Bosco, Thiago Cota e Wander Borges e das deputadas
Cristina  Corrêa  e  Ione  Pinheiro,  em  que  solicitam  seja  formulado  convite  ao
Secretário de Estado de Cultura para que apresente, juntamente com sua equipe, os
programas e projetos para o próximo quadriênio, em audiência pública da Comissão
de  Cultura,  com  a  participação  de  representantes  de  entidades  culturais  e  da
sociedade civil, de forma a colher sugestões para aprimorá-los.

Submetido a votação, é aprovado o relatório de visita desta comissão ao Sr. Ângelo
Oswaldo  de  Aráujo  Santos,  secretário  de  Estado  de  Cultura,  realizada  no  dia
12/3/2015,  publicado  anexo.  A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da
reunião para ouvir a Sra. Bárbara Cristina de Souza Maia, bailarina do Ballet Jovem
do  Palácio  das  Artes,  que  é  convidada  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência
concede a palavra à deputada Ione Pinheiro, autora do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra à convidada,
para  que  faça  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2015.
Bosco, presidente – Wander Borges – Cristina Corrêa.
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RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Cultura

Local visitado: Secretaria de Estado de Cultura
Apresentação

A requerimento dos deputados Bosco, Cristina Corrêa, Wander Borges, Thiago Cota
e Ione Pinheiro, a Comissão de Cultura visitou, no dia 12/3/2015,  a Secretaria de
Estado de  Cultura,  na  Cidade  Administrativa  Tancredo  Neves,  com  o  objetivo  de
conhecer os programas, os projetos e o planejamento da Secretaria de Estado de
Cultura para o quadriênio.

Participaram da visita os deputados autores do requerimento, que foram recebidos
pelo Sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário de Estado de Cultura, e pelo Sr.
Bernardo Mata Machado, secretário adjunto.

Relato
Durante  a  visita,  os  parlamentares  puderam  ouvir  sobre  os  temas  que  serão

priorizados no planejamento das políticas culturais no Estado. Também debateram
sobre a continuidade ou transformação de projetos existentes, sobretudo no que se
refere  à  proteção  do  patrimônio  cultural,  ao  apoio  às  bandas  de  música,  ao
financiamento de projetos culturais e à valorização da diversidade cultural mineira.

De acordo com o Sr. Ângelo Oswaldo, secretário de Estado de Cultura, está sendo
concluído  um diagnóstico  dos  programas  desenvolvidos  pelos  órgãos  da área de
cultura, de modo a subsidiar a elaboração do próximo PPAG, a partir da diretriz de
governo que tem como foco a descentralização, regionalização e circulação de bens
e serviços culturais. A nova gestão do Circuito Cultural Praça da Liberdade buscará
maior  integração  dos  equipamentos,  com  o  objetivo  de  articular-se  um  corredor
cultural em conjunto com a Praça da Estação. O Centro de Cultura Presidente Itamar
Franco, cuja sala de concertos já está em funcionamento – a Sala Minas Gerais –,
será concluído na forma prevista, após algumas adequações nos projetos das sedes
da Rede Minas e da Rádio Inconfidência.

No caso desses dois equipamentos de difusão da cultura, está-se buscando uma
atuação conjunta com o Departamento Estadual de Telecomunicações – Detel – e as
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emissoras do interior, com vistas a que se estabeleça uma programação que propicie
melhores meios de expressão da diversidade cultural existente no Estado.

Sobre  a  Fundação Clóvis  Salgado e  seus  grupos culturais  associados,  como o
Ballet Jovem, a Big Band e o Grupo de Choro, cujas atividades foram encerradas por
falta de recursos, o secretário esclareceu que o diálogo com esses grupos está sendo
mantido, de modo a que se encontre soluções para sua sustentabilidade.

Sobre as políticas de proteção ao patrimônio cultural, o secretário ressaltou que o
programa Minas Patrimônio Vivo, coordenado pelo Iepha, será relançado, incluindo
ações que valorizem a cultura afro-brasileira, além do restabelecimento do Centro de
Tradições Mineiras e da Comissão Mineira de Folclore.

No  que  se  refere  aos  recursos  orçamentários  e  àqueles  destinados  ao
financiamento  de  projetos  culturais,  o  secretário  ressaltou  que  a  situação  é
extremamente restritiva, tanto no que diz respeito ao Fundo Estadual de Cultura –
cuja previsão orçamentária é de pouco mais de R$400 mil para 2015 –, quanto da
renúncia fiscal no âmbito da Lei  Estadual  de Incentivo à Cultura – cujos recursos
estariam comprometidos até 2017. Mas, segundo ele, toda a pasta da Cultura está
comprometida com a busca de alternativas de financiamento, de modo a otimizar,
equalizar  e  descentralizar  a  aplicação  dos  recursos.  Afirmou  também  que  será
constituído, pelo governador do Estado, um comitê de patrocínios para conferir maior
transparência  ao  financiamento  de  projetos  culturais  patrocinados  pelas  estatais
mineiras.  Além  disso,  afirmou  ser  favorável  ao  aprimoramento  da  Lei  do  ICMS
Solidário,  de  modo a desburocratizar  os  procedimentos  e avançar  no  fomento às
políticas locais de patrimônio cultural.

O Sr. Bernardo Mata Machado, secretário adjunto de Cultura, destacou os marcos
legislativos constitutivos do Sistema Estadual de Cultura e a importância da parceria
com a Comissão de Cultura para discussão dessas normas a serem encaminhadas à
ALMG pelo Poder Executivo ainda em 2015.

Por fim, os deputados formalizaram o convite para que o Secretário de Cultura e
sua equipe possam vir à ALMG apresentar suas propostas e ouvir as sugestões de
representantes das entidades culturais e da sociedade civil para o planejamento da
área.
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Conclusão
Os  deputados  puderam,  com  essa  primeira  visita  da  comissão  à  Secretaria  de

Estado  de  Cultura,  estabelecer  o  primeiro  passo  para  o  diálogo,  a  parceria  e  o
incentivo à participação dos cidadãos mineiros, tendo em vista o objetivo comum de
buscar  ouvir  as  diferentes  regiões  de  Minas  Gerais  e  articular  os  municípios  na
discussão das políticas culturais para o Estado.

Para dar prosseguimento ao diálogo entre a Secretaria  de Estado de Cultura, a
Comissão  de  Cultura  e  a  sociedade  mineira,  os  deputados  presentes  à  visita
convidaram  o  secretário  de  Estado  de  Cultura  para  participar  de  uma  audiência
pública nesta Casa com a finalidade de apresentar aos demais parlamentares, aos
representantes de entidades culturais e à sociedade civil os programas e projetos da
área para o próximo quadriênio e aprimorá-los com as sugestões colhidas no evento.

Assim, os deputados da Comissão de Cultura encaminham o requerimento anexo
ao seu presidente para formalizar o convite verbalizado durante a visita.

Sala das Comissões, 25 de março de 2015.
Bosco,  presidente  –  Wander  Borges  –  Cristina  Corrêa  –  Thiago  Cota  –  Ione

Pinheiro.
REQUERIMENTO …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Cultura:
Os deputados que este subscrevem requerem a V. Exa., nos termos regimentais,

seja  formalizado  convite  ao  Sr.  Ângelo  Oswaldo  de  Araújo  Santos,  secretário  de
Estado de Cultura, para que apresente, juntamente com sua equipe, os programas e
projetos da área para o próximo quadriênio em audiência pública da Comissão de
Cultura, com a participação de representantes de entidades culturais e da sociedade
civil, de forma a colher sugestões para aprimorá-los.

Sala das Comissões, … de … de ….
Bosco – Wander Borges – Cristina Corrêa – Thiago Cota – Ione Pinheiro.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

14/4/2015
Às  11h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fábio  Avelar
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Oliveira e João Vítor Xavier,  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 João Vítor Xavier, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.063/2015, dos deputados Rogério Correia e Iran Barbosa, em que solicitam
seja realizada reunião conjunta das Comissões de Esporte, Lazer e Juventude e de
Administração Pública para  debater  o contrato da  parceria  público-rivada –PPP –
firmado entre o governo do Estado, por meio da Secretaria Extraordinária da Copa do
Mundo – Secopa – e a empresa Minas Arena, para a reforma e modernização do
Mineirão, bem como a obras, a exploração, a operação e a manutenção do estádio.

nº 1.064/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita seja realizada visita
da Comissão de Esporte Lazer e Juventude ao Comitê Olímpico Brasileiro – COB – e
à comissão organizadora dos Jogos Olímpicos de 2016 – Rio 2016 – para debater a
indicação de Minas Gerais e conhecer os processos de preparação e realização dos
jogos olímpicos.

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

Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos, presidente – Fábio Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 14/4/2015
Às  15h11min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os deputados  Deiró  Marra,

Anselmo  José  Domingos,  Celinho  do  Sinttrocel,  Neilando  Pimenta  e  Sargento
Rodrigues (substituindo o deputado Gustavo Valadares, por indicação da liderança do



1215
____________________________________________________________________________

BVC), membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados
Durval Ângelo, João Leite, Gustavo Valadares, Gustavo Corrêa, Inácio Franco, Duarte
Bechir, João Vítor Xavier, Glaycon Franco, Felipe Attiê e Tito Torres. 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 debater a concessão e a exploração do trecho da BR-040, que liga Juiz de
Fora a Brasília. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício
da Sra. Marcilene Jacinto Queiroz e demais vereadores de Patrocínio e Cruzeiro de
Fortaleza  que  a  subscrevem,  solicitando  apoio  para  inclusão  dos  Municípios  de
Patrocínio e  Cruzeiro  de  Fortaleza  no Programa Caminhos de Minas;  e  dos  Srs.
Murilo de Campos Valadares, indicando o Sr. Adalberto Bahia, diretor de projetos do
DER-MG  para  representá-lo  nessa  audiência  pública;  Wilson  Marra  de  Oliveira,
vereador de Coromandel, solicitando apoio para o recapeamento e a pavimentação
da rodovia que liga Coromandel a Patrocínio. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Adalberto  Bahia,  diretor  de  projetos  do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –,
representando Célio Dantas de Brito, diretor-geral do DER-MG, e Murilo de Campos
Valadares, secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; Frederico Moutinho
de  Souza,  gerente  de  relações  institucionais,  representando  Túlio  Abi-Saber,
presidente da concessionária Via 040; Ricardo Luís da Mata Machado, representante
da Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT – e coordenador da concessão à
Via 040; Odair Júnior, engenheiro civil da concessionária Via 040; Vicente de Paulo
Resende, prefeito do Município de Três Marias; César Borba, prefeito do Município de
São Gonçalo do Abaeté; José Aparecido Ribeiro, presidente do Conselho de Políticas
Urbanas  da  ACMinas;  Fernando  Benício  de  Oliveira  Paula,  diretor-presidente  da
Associação Ambiental e Cultural Zeladoria do Planeta; Rogério Borchert, síndico do
Condomínio Sete Lagos;  Guilherme Campos,  representante  da  concessionária  via
040;  Luiz Geraldo Fonseca Nascimento,  presidente da Câmara Municipal  de Três
Marias,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a
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palavra  aos  deputados  Isauro  Calais  e  Anselmo  José  Domingos,  autores  dos
requerimentos que deram origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A
presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Registra-se a saída da reunião
do deputado Sargento Rodrigues e a presença do deputado Tito Torres (substituindo
o deputado Gustavo Valadares, por indicação da liderança do BVC). 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  371/2015.  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, 28 de abril de 2015.
Deiró Marra, presidente – Anselmo José Domingos – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS ÁGUAS,
EM 16/4/2015

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leandro Genaro,
Doutor  Jean  Freire  e  João  Alberto,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Leandro Genaro, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado João Alberto, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de
correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo em  30/12/2014:  ofício  do  Sr.
Rodrigo Flecha Ferreira Alves, superintendente de Regulação da Agência Nacional de
Águas,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  de  Comissão  nº
10.701/2014, encaminhado por meio do Ofício nº 2.983/2014/SGM; e e-mail recebido
em  30/3/15,  com  convite  da  Associação  Nacional  dos  Serviços  Municipais  de
Saneamento para a 45ª Assembleia Nacional sobre Saneamento Ambiental, de 24 a
29/5/2015, em Poços de Caldas. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a  discussão e  a  votação de proposições da  comissão.  Submetido  a
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votação, é aprovado o Requerimento nº 1.169/2015, do deputado João Alberto, em
que solicita seja realizada audiência pública para debater as soluções e alternativas
para o abastecimento de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma vez
que  os  reservatórios  que  a  abastecem  estão  em  níveis  críticos  e  os  Municípios
enfrentam dificuldades  de abastecimento  em função da crise hídrica.  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 abril de 2015.
Iran Barbosa, presidente – Arnaldo Silva – Doutor Jean Freire – João Vítor Xavier.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

22/4/2015
Às  10h34min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues, João Leite e João Magalhães, membros da supracitada comissão. Está
presente também o deputado Dilzon Melo. 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.  Passa-se  à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.193/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam
seja encaminhado ao Comandante-Geral  da Polícia Militar  pedido  de  informações
sobre  como  são  realizados  os  atendimentos  policiais  às  ocorrências  de  furtos
qualificados mediante rompimento de obstáculos;

nº  1.194/2015,  do  deputado  Cássio  Soares,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na 3ª Delegacia de Polícia Civil de
Passos pela participação na investigação, feita pela Agência de Inteligência Policial
em parceria com o Departamento Estadual de Investigação Criminal do Estado de
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São Paulo, que acarretou a prisão de membros de quadrilha que atuava em vários
municípios da região e a apreensão de grande quantidade de explosivos e armas;

nº 1.195/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam
seja realizada visita à área integrada de segurança pública instalada no Bairro Serra,
nesta  capital,  para  conhecer  a  estrutura  do  local  e  a  forma  de  trabalho  ali
desenvolvido;

nº  1.196/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.722/12,  que
disciplina normas sobre o porte, a aquisição, a posse e a circulação de armas de fogo
e munições, em tramitação no Congresso Nacional;

nº  1.197/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião para debater,  em audiência pública no Município de Paracatu,  o aumento
significativo dos índices de violência e criminalidade locais, conforme noticiado pelo
vereador Almir Camilo Andrade;

nº 1.198/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao Comando-
Geral da Polícia Militar pedido de providências para a destinação do imóvel no qual
se  encontrava  instalada  a  Escola  Estadual  Angelina  Nascimento  para  o
funcionamento do quartel do 44º Batalhão da Polícia Militar, sediado no Município de
Almenara;

nº  1.199/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  João  Leite,  Paulo  Lamac  e
Roberto  Andrade,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Conselho  Nacional  de
Justiça, à Presidência e à Corregedoria do Tribunal de Justiça pedido de providências
para a instauração de processo administrativo disciplinar em face do Sr. Omar Gilson
de Moura Luz, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Viçosa, pela referência
desrespeitosa  aos  trabalhos  do  Poder  Legislativo,  bem  como  aos  deputados
estaduais que estiveram presentes em audiência pública realizada em 13/4/2015 com
a finalidade de debater a situação de violência vivenciada pelos munícipes de Viçosa
e região;

nº 1.200/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita sejam realizadas
visitas às delegacias especializadas de atendimento a mulher desta capital  com o



1219
____________________________________________________________________________

objetivo de verificar as condições de trabalho do efetivo nelas lotado, bem como as
condições estruturais e a logística de solução porventura adotada, considerando o
aumento  da  violência  praticada  contra  as  mulheres  e  a  necessidade de resposta
efetiva e rápida pela polícia judiciária;

nº 1.201/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, em que solicitam
seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado  e  aos  membros  do  Conselho
Permanente,  constituído  no  Decreto  nº  44.488,  de  15/3/2007,  manifestação  de
repúdio à concessão da Medalha da Inconfidência, honraria mais importante de Minas
Gerais, ao Sr. João Pedro Stedile, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem
Terra;

Nº 1.277/2015,  do deputado Sargento  Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião no Município de Além Paraíba, em caráter  de urgência, para debater,  em
audiência  pública,  as  soluções  para  o  aumento  dos  índices  de  violência  e
criminalidade locais.

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

Sala das Comissões, 23 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 22/4/2015
Às 16h13min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados Bosco, Thiago Cota e Wander Borges, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Bosco, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Wander Borges, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar 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  o  Requerimento nº
1.162/2015, do deputado Bosco, em que solicita seja realizada diligências a fim de
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viabilizar a restauração do imóvel que hoje abriga o Museu de Patrocínio. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2015.
Bosco, presidente – Cristina Corrêa – Thiago Cota – Wander Borges.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 23/4/2015
Às 9h10min, 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  debater,  em audiência  pública,  as  mudanças
adotadas pelas operadoras de telefonia móvel para o bloqueio do acesso à internet
pelos  clientes  de  planos  pós-pagos  e  pré-pagos  que  atingem  a  franquia  mensal
contratada e solicitar as providências cabíveis. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Sabrina  Ielo,  defensora  pública
especializada  em  defesa  do  consumidor,  representando  a  Sra.  Christiane  Neves
Procópio  Malard,  defensora  pública-geral  do  Estado;  Eliza  Vieira  Leonel,
superintendente de relacionamento com os consumidores da Anatel, representando o
Sr.  João  Batista  de  Rezende,  presidente  dessa  agência  reguladora,  e  Fernanda
Oliveira Laranja Pinto, executiva de relacionamentos institucionais de Minas Gerais
da  TIM  Brasil;  e  os  Srs.  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,  gerente-geral  do  Procon
Assembleia;  Ricardo  Mascarenhas  Lopes  Cançado  Diniz,  consultor  de  relações
institucionais da Vivo; José Luiz Gattás Hallak, diretor de relações institucionais da Oi,
e Gabriel Guimarães, gerente de marketing da Claro, representando o Sr. Alexandre
Almeida  da  Silva,  gerente  jurídico  dessa  empresa,  que  são  convidados  a  tomar
assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Sargento Rodrigues,
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autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas
taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.241/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Noraldino Júnior, Douglas Melo,
Roberto Andrade e Elismar  Prado,  em que solicitam seja encaminhado pedido de
providências à Defensoria Pública do Estado para ajuizamento de ação civil pública
específica em face das operadoras  de  telefonia  celular  móvel,  com o objetivo  de
impedir que seja realizado o bloqueio de acesso à internet após o fim da franquia de
dados do plano de serviço adquirido pelo consumidor mineiro;

nº  1.243/2015,  dos  deputados  Elismar  Prado,  Sargento  Rodrigues,  Roberto
Andrade,  Douglas  Melo  e  Noraldino  Júnior,  em  que  solicitam  seja  encaminhado
pedido de providências à Anatel para que a fiscalização às operadoras de telefonia
celular seja efetiva, especialmente no que se refere ao bloqueio de acesso à internet
após o fim da franquia de dados do plano de serviço contratado pelo consumidor e
que sejam aplicadas às operadoras as medidas penais  e administrativas cabíveis
quando houver descumprimento de deliberações e resoluções legais no âmbito dessa
agência reguladora;

nº 1.246/2015, dos deputados Noraldino Júnior, Elismar Prado e Douglas Melo, em
que  solicitam  seja  encaminhado pedido  de  providências  à  Defensoria  Pública  do
Estado para ajuizamento de ação civil pública específica para que as operadoras de
telefonia móvel sejam proibidas de cancelar ou interromper planos de SMS ilimitados,
que impedem o envio de novas mensagens após ter sido atingido certo limite; e

nº  1.248/2015,  dos  deputados  Douglas  Melo,  Elismar  Prado,  Roberto  Andrade,
Noraldino  Júnior  e  Sargento  Rodrigues,  em que  solicitam sejam encaminhadas  à
Associação  Procons  Brasil  as  notas  taquigráficas  desta  reunião.  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, 30 de abril de 2015.
Elismar Prado, presidente – Sargento Rodrigues – Douglas Melo – Noraldino Júnior.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 23/4/2015
Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e os

deputados Fábio Cherem e João Leite, 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 João Leite,  dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de
correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses: ofícios da Sra. Mariana de Paula e Souza Renan, chefe de gabinete do
Instituto Estadual de Florestas (26/3/2015 e 2/4/2015), e dos Srs. João Cruz Reis
Filho,  secretário  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (7/4/2015);  Bernardo
Novais  da  Mata  Machado,  secretário  adjunto  de  Cultura  (26/3/2015);  Bernardo
Santana de Vasconcelos, secretário de Defesa Social (7/4/2015); Hércules Macedo,
chefe  de  gabinete  da  Secretaria  de  Educação  (26/3/2015  e  7/4/2015);  Antônio
Armando  dos  Anjos,  subsecretário  de  Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas
(7/4/2015);  Fausto  Pereira  dos  Santos,  secretário  de  Saúde  (7/4/2015);  Ricardo
Mascarenhas  Lopes  Cançado Diniz,  relações  institucionais  da  Regional  Minas  do
Grupo  Telefônica-Vivo  no  Brasil  (27/3/2015);  e  Ricardo  Campos,  diretor-geral  do
Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  (26/3/2015).
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  1.237/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater as diretrizes de participação popular propostas pelo
governo do Estado;
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nº 1.238/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o cumprimento do disposto no Decreto nº 40.404, de 11 de junho
de  1999,  que  trata  da  destinação  ao  Fundo  para  a  Infância  e  Adolescência  de
importância  correspondente  a  1%  (um  por  cento)  do  imposto  de  renda  das
sociedades de economia mista e das empresas integrantes da administração indireta
do Poder Executivo do Estado;

nº 1.239/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  das  Comissões  de  Participação  Popular,  de  Direitos  Humanos  e  de
Segurança Pública para debater, em audiência pública, as causas, consequências e
os custos sociais e econômicos da violência, morte e do desaparecimento de jovens
negros  no  Estado,  conforme solicitado pela  Coordenação Nacional  das Entidades
Negras;

nº 1.240/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado à
Presidência  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para análise da possibilidade de inclusão, na grade da TV Assembleia,
de programação permanente sobre o conceito contemporâneo de família  e temas
correlatos,  de  modo a  dar  continuidade aos  debates e demandas  da 1º  Reunião
Conjunta das Comissões de Participação Popular e Direitos Humanos.

nº 1.242/2015, do deputado Doutor Jean Freire, em que solicita seja realizada visita
conjunta  das  Comissões  de  Participação  Popular  e  de  Direitos  Humanos  para
verificar  as  supostas irregularidades na distribuição de casas do  Programa Minha
Casa Minha Vida apuradas pela Câmara Municipal de Almenara;

nº  1.244/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião conjunta das Comissões de Participação Popular  e Direitos  Humanos,  no
Município  de  Almenara,  para  debater,  em  audiência  pública,  as  supostas
irregularidades  na  distribuição  de  casas  do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida,
constatadas pela Câmara Municipal de Almenara;

nº  1.245/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizado  debate
público  conjunto  das  Comissões  de  Participação  Popular,  Assuntos  Municipais  e
Regionalização e Meio Ambiente para tratar da legislação e da gestão das regiões
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metropolitanas em Minas Gerais, tendo em vista a entrada em vigor da Lei Federal nº
13.089, de 2015, que institui o Estatuto da Metrópole;

nº 1.247/2015, da deputada Marília Campos, do deputado João Leite e do deputado
Fábio  Cherem,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  à  Secretaria  de  Estado de
Transporte  e  Obras  Públicas  para  tratar  de  assuntos  relacionados  ao  transporte
metropolitano, ao sistema BRT-Move e ao metrô na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Registra-se voto contrário à aprovação do requerimento nº 1.240/2015, do deputado
João Leite. 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 abril de 2015.
Doutor Jean Freire, presidente – Fábio Cherem – João Leite – Professor Neivaldo.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E
COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 23/4/2015
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados  Antônio  Jorge,  Missionário  Marcio  Santiago,  Leandro  Genaro  e  Léo
Portela,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente  também  a  deputada
Rosângela Reis. Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio Jorge,
declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, 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
programa Crack, É Possível Vencer, do governo federal, o programa estadual Aliança
pela Vida e a expansão das vagas de tratamento para usuários e dependentes de
substâncias psicoativas e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Wellington Antônio
Vieira,  presidente  da  Federação  das  Comunidades  Terapêuticas  Evangélicas  do
Brasil;  Rafael  Miranda  Alves  Pereira,  subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas  da
Secretaria de Estado de Defesa Social; Rangel Sá de Oliveira, técnico do Conselho
de Secretarias Municipais  de Saúde de Minas Gerais,  representando o presidente
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dessa entidade; Aloísio Andrade, presidente do Conselho Estadual de Políticas Sobre
Drogas;  Cloves  Eduardo  Benevides,  presidente  da  Associação  Mineira  de
Comunidades  Terapêuticas;  e  Robert  William  Carvalho,  presidente  do
SindTerapeutica-MG, que são convidados a tomar assento à mesa.  O presidente,
coautor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais
e concede a palavra à deputada Ione Pinheiro e aos deputados Missionário Marcio
Santiago, Léo Portela e Leandro Genaro, também coautores do requerimento, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  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 1.253/2015, das deputadas Rosângela Reis e Ione Pinheiro e dos deputados Léo
Portela,  Antonio  Lerin,  Leandro  Genaro  e  Antônio  Jorge,  em  que  solicitam  seja
realizada reunião com convidados para ouvir o Secretário Nacional de Políticas sobre
Drogas e debater a expansão de programa Crack, É Possível Vencer no Estado;

nº 1.254/2015, das deputadas Rosângela Reis e Ione Pinheiro e dos deputados Léo
Portela, Leandro Genaro e Antônio Jorge,  em que solicitam seja encaminhado ao
secretário  de  Estado  de  Saúde pedido  de  informações  sobre  a  data  e  o  horário
previstos  para  o  pagamento,  atrasado  desde  fevereiro  deste  ano,  dos  recursos
referentes ao Cartão Aliança pela Vida;

nº 1.256/2015, das deputadas Rosângela Reis e Ione Pinheiro e dos deputados Léo
Portela, Leandro Genaro e Antônio Jorge,  em que solicitam seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o número de entidades
que aguardam credenciamento no programa Aliança pela Vida e sobre o cronograma
de aprovação de negativas, bem como sobre a situação em que se encontra cada
processo;

nº 1.260/2015, das deputadas Rosângela Reis e Ione Pinheiro e dos deputados Léo
Portela, Leandro Genaro e Antônio Jorge,  em que solicitam seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde pedido de informações, relativamente ao programa
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Aliança pela Vida, sobre o número de entidades que solicitaram mudança no contrato
do módulo I para o módulo II, o status de cada processo de mudança no contrato, os
prazos  para  a  efetivação  dos  contratados  e  o  motivo  para  o  impedimento  de
internação em comunidades terapêuticas contratadas a partir de janeiro deste ano;

nº 1.263/2015, das deputadas Rosângela Reis e Ione Pinheiro e dos deputados Léo
Portela,  Leandro  Genaro  e  Antônio  Jorge,  em  que  solicitam  seja  formulada  à
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e à Secretaria de Estado de Saúde
manifestação  de  repúdio  pelo  não  comparecimento  de  seus  representantes,
previamente convidados, na audiência pública desta comissão em 23/4/2015;

nº 1.264/2015, das deputadas Rosângela Reis e Ione Pinheiro e dos deputados Léo
Portela,  Leandro  Genaro  e  Antônio  Jorge,  em que  solicitam  seja  o  secretário  de
Estado de Saúde convocado para audiência pública para discutir questões relativas
ao programa Aliança pela Vida; e

nº 1.265/2015, das deputadas Rosângela Reis e Ione Pinheiro e dos deputados Léo
Portela, Leandro Genaro e Antônio Jorge,  em que solicitam seja encaminhado ao
secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  os  motivos  para  a
suspensão do edital de credenciamento das comunidades terapêuticas no âmbito do
programa Aliança pela Vida, da reabertura desse edital e da definição dos prazos.

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2015.
Antônio Jorge, presidente – Missionário Marcio Santiago – Ione Pinheiro.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 23/4/2015

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,
Carlos  Pimenta,  Doutor  Jean  Freire  e  Ricardo  Faria,  membros  da  supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Gil  Pereira.  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 debater as demandas e
dificuldades dos pequenos hospitais da região Norte e o impacto da judicialização da
saúde nos municípios. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para  ouvir  as  Sras.  Raquel  Muniz,  deputada  federal;  Olívia  Pereira  de  Loiola,
superintendente  regional  de  saúde  de  Montes  Claros;  Ana  Paula  de  Oliveira
Nascimento, secretária municipal de Saúde de Montes Claros; Wanessa dos Anjos
Dias,  secretária  municipal  de  Saúde  de  Monte  Azul  e  presidente  do  Cosems  de
Montes Claros; e os Srs. Ruy Adriano Borges Muniz, prefeito municipal de Montes
Claros; José Marcos Martins de Freitas, presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros; João Paulo Alvarenga Brant, promotor de justiça da 11ª Promotoria de Justiça
de  Montes  Claros;  Itagiba  de  Castro  Filho,  presidente  do  Conselho  Regional  de
Medicina  de  Minas  Gerais;  Heli  de  Oliveira  Penido,  provedor  da  Santa  Casa  de
Montes  Claros;  Paulo  César  Gonçalves  de  Almeida,  provedor  do  Hospital  Aroldo
Tourinho;  José  Otávio  Braga  Lima,  superintendente  do  Hospital  Universitário
Clemente de Faria; Enius Freire Versiani, coordenador do Samu Macro Norte; Antônio
Cézar  dos  Santos,  superintendente  da  Fundação  de  Saúde  Dilson  de  Quadros
Godinho, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como coautor
do requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos demais deputados coautores e 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 1.293/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Carlos Pimenta,
Ricardo  Faria  e  Gil  Pereira,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  governo  do
Estado e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências
para  dar  prosseguimento  à  licitação  para  construção  do  Hospital  do  Trauma  em
Montes Claros;

nº  1.294/2015,  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Carlos  Pimenta,  Ricardo  Faria,
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Doutor Jean Freire e Gil Pereira, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Saúde pedido de providências para estudar a viabilidade de reorganização
do  Plano  Diretor  de  Regionalização,  dividindo  a  Macrorregião  Norte  em  duas
macrorregiões,  visto  que  a  referida  macrorregião  atende  a  cerca  de  1.600.000
pessoas atualmente;

nº  1.295/2015,  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Carlos  Pimenta,  Ricardo  Faria,
Doutor Jean Freire e Gil Pereira, em que solicitam seja encaminhado ao Ministério da
Saúde  pedido  de  providências  para  elevar  o  limite  financeiro  disponível
aproximadamente em R$25.000.000,00 ao ano para custeio das ações e dos serviços
de saúde do Bloco de Financiamento  da  Atenção de Média  e  Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar da Macrorregião de Montes Claros;

nº  1.296/2015,  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Carlos  Pimenta,  Ricardo  Faria,
Doutor Jean Freire e Gil Pereira, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Saúde pedido de providências para analisar a possibilidade de criação de
três redes de hospitais microrregionais na Macrorregião Norte visando a uma gestão
de saúde mais eficiente;

nº 1.297/2015, dos deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Ricardo Faria e Gil
Pereira, em que solicitam seja encaminhado ao governo do Estado e à Secretaria de
Estado de Saúde pedido de providências para manter a Sra. Olívia Pereira de Loiola
na  Superintendência  Regional  de  Saúde  de  Montes  Claros,  em  virtude  do  seu
trabalho no referido órgão, por solicitação do Ministério Público, na pessoa do Sr.
João Paulo Alvarenga Brant, da 11ª Promotoria de Justiça desse município;

nº 1.298/2015, dos deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Doutor Jean Freire,
Ricardo Faria e Gil  Pereira,  em que solicitam seja encaminhado ao secretário  de
Estado de Saúde pedido  de  informações  sobre  a  regularização dos  repasses  de
recursos da saúde aos municípios da Macrorregião Norte 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, 28 de abril de 2015.
Arlen Santiago, presidente – Doutor Jean Freire – Celinho do Sinttrocel.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 24/4/2015
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Roberto Andrade e Geraldo Pimenta (substituindo o deputado Fábio Avelar
Oliveira,  por  indicação  da  liderança  do  PT),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Roberto
Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião se destina a discutir a crise do setor hoteleiro e de hospedagens em Belo
Horizonte  tendo  em  vista  a  baixa  ocupação  e  fechamento  de  alguns
empreendimentos e  a  discutir  e  a votar  proposições.  A presidência interrompe os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Nathália  Farah  Laranjo,
superintendente de Estruturas do Turismo, representando o Sr.  Mário Henrique da
Silva, secretário de Estado de Turismo; Patrícia Coutinho, presidente da Associação
Brasileira  da  Indústria  de  Hotéis  –  Minas  Gerais  –  Abih-MG –;  e  os  Srs.  Mauro
Guimarães Werkema, presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte
– Belotur –; Fernando Viana Cabral, presidente da Companhia Mineira de Promoções
–  Prominas  –;  José  Cosme  da  Costa,  vice-presidente  dos  Sindicato  de  Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte, representando o Sr. Paulo Cesar
Marcondes  Pedrosa,  presidente  do  Sindicato  –  Sindhorb  –;  Fernando  Júnior,
presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes; Anderson Souza Rodia,
presidente do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau; Luiz Eduardo da Silva
Maya,  gastrônomo e chefe proprietário  do  Centro Culinário;Marcos Valério  Rocha,
coordenador regional da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação – FBHA
–;  Theodomiro  Diniz  Camargos,  vice-presidente  da  Federação  das  Indústrias  de
Minas Gerais; Ruy Barbosa de Araújo Filho, vice-presidente da Associação Comercial
e Empresarial de Minas; Eujácio Antônio Silva, presidente do Jornal Edição do Brasil
e diretor da Associação dos Jornalistas de Turismo – Abrajet –, que são convidados a
tomar assento à mesa. O presidente, como um dos autores do requerimento que deu
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origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Em seguida, passa a palavra ao
coautor  do  requerimento,  deputado  Roberto  Andrade,  para  suas  considerações
iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das
notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de  proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.078/2015,  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Felipe  Attiê,  Roberto
Andrade, e Fábio Avelar Oliveira, em que solicitam seja encaminhado ao secretário de
Estado de Fazenda pedido de informações acerca do conjunto de impactos para o
consumidor final produzidos em decorrência da vigência da Lei nº 21.527, de 2014,
que  determinou  a  redução  da  alíquota  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à
Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – incidente sobre operações
internas de álcool combustível (etanol), de 19% para 14%;

nº 1.278/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião na região do Sul de Minas para, em audiência pública, averiguar os avanços
e  problemas  da  Rodovia  MG-050  que  repercutem  diretamente  no  turismo  e  no
desenvolvimento econômico regional;

nº 1.279/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo
Pimenta, em que solicitam seja encaminhado pedido de providências à Companhia
de Desenvolvimento de Minas Gerais – Codemig –, para modernização do Estatuto
Social da Companhia Mineira de Promoções – Prominas –, com vistas a facilitar e
aumentar a captação de eventos para os espaços geridos pela Prominas;

nº 1.280/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo
Pimenta, em que solicitam seja encaminhado pedido de informações O presidente da
Cemig  Distribuição,  solicitando  esclarecimentos  sobre  a  possibilidade  de
racionamento de energia na Região Metropolitana de Belo Horizonte e fornecimento
de energia para empreendimentos hoteleiros;

nº 1.281/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo
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Pimenta, em que solicitam seja encaminhado Secretaria de Finanças da Prefeitura
Municipal  de Belo Horizonte pedido de providências  com vistas  a elaborar estudo
sobre  a  possibilidade  de  instituir  isenção  de  ISS  e  IPTU  até  2020  aos
estabelecimentos hoteleiros que não se utilizaram da Lei Municipal nº 9.952, de 2010,
com vistas a possibilitar a operação continuada daqueles empreendimentos;

nº 1.282/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo
Pimenta,  em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda
pedido  de  providências  com  vistas  a  elaborar  estudo  sobre  a  possibilidade  de
instituição de regime especial de tributação em matéria de ICMS para redução da
alíquota  incidente  sobre  serviços  de  utilidade  pública  para  os  empreendimentos
hoteleiros  instalados  no  Estado,  com  vistas  a  moderar  os  custos  operacionais
enfrentados por aqueles empreendimentos;

nº 1.283/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo
Pimenta, em que solicitam seja realizada visita ao Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, em Confins, com vistas a conhecer e acompanhar o andamento das obras de
expansão;

nº 1.284/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo
Pimenta,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento Econômico pedido de providências com vistas a reformular o edital
de licitação da parceria público-privada do Centro de Convenções da Gameleira, de
forma a possibilitar a célere instalação do citado equipamento;

nº 1.285/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo
Pimenta,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  ao  Belo  Horizonte  Convention  &
Visitors Bureau;

nº 1.286/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo
Pimenta,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo
Horizonte pedido de providências com vistas a promover a célere publicação do edital
de licitação do Centro de Convenções de Belo Horizonte, a ser instalado na avenida
Cristiano Machado, de forma a possibilitar a instalação do citado equipamento;

nº 1.287/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo
Pimenta,  em que solicitam sejam realizadas  visitas  à  Expominas Gameleira  e  ao
Minascentro;
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nº 1.288/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo
Pimenta,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo
Horizonte e à Secretaria de Estado e Obras Públicas pedido de providências com
vistas a elaborar estudo sobre a possibilidade de redução da tarifa de táxi no trecho
Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves  (Confins)  –  Belo  Horizonte,  de  forma  a
favorecer a atração de eventos corporativos e de negócios;

nº 1.289/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo
Pimenta,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo
Horizonte pedido de providências com vistas a elaborar estudo sobre a possibilidade
de suspensão do licenciamento de novas unidades hoteleiras na capital até o ano de
2020, de forma semelhante ao que foi feito, com sucesso, no Município de Gramado,
no Rio Grande do Sul;

nº 1.290/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo
Pimenta, em que solicitam seja realizada visita à Secretaria de Estado de Turismo,
com  vistas  a  conhecer  os  projetos  e  planejamento  dessa  pasta,  bem  como
encaminhar as demandas apresentadas pelo segmento turístico em audiência pública
realizada em 24 de abril de 2015;

nº 1.291/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo
Pimenta,  em  que  solicitam  seja  enviado  à  presidente  da  Copasa  pedido  de
informações e esclarecimentos sobre a possibilidade de racionamento de água na
Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  e  o  fornecimento  de  água  para
empreendimentos hoteleiros.

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

Sala das Comissões, 4 de maio de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente – Fábio Avelar de Oliveira.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

28/4/2015
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os
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deputados  Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio  e  Bonifácio  Mourão,  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 a situação da cadeia pública
localizada no Bairro Santos Dumont,  no Município de Governador Valadares, bem
como a criminalidade na região. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir a Sra. Ingrid Veloso Soares, promotora de justiça na Comarca de
Governador Valadares; a Cap. BM Janine Gonçalves de Faria Rocha, representando
o Corpo de Bombeiros Militar em Governador Valadares; e os Srs. Ancelmo China,
chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, representando a
prefeita municipal de Governador Valadares; Adauto Pereira da Silva, presidente da
Câmara Municipal de Governador Valadares; Adilson Aurélio Domiciano, secretário-
geral  da  43ª  Subseção  da  OAB-MG,  em  Governador  Valadares,  representando  o
presidente  dessa  subseção  da  OAB-MG;  Paulinho  Costa,  vereador  da  Câmara
Municipal  de  Governador  Valadares;  Ailton  Aparecido  Lacerda,  chefe  do  8º
Departamento  de  Polícia  Civil  de Governador Valadares;  Thiago Alves Figueiredo,
defensor público na Comarca de Governador Valadares; João Menezes de Souza,
diretor da Cadeia Pública de Governador Valadares; Luciano Rodrigues de Moura,
diretor  regional  da  Associação dos  Praças  do  Nordeste  Mineiro,  representando  o
presidente  dessa  entidade;  o  Ten.  Cel.  PM Fabrício  Casotti,  comandante  do  43º
Batalhão de Polícia Militar  de Governador Valadares; e o Sr. Genil  Mata da Cruz,
prefeito municipal de Central de Minas, que são convidados a tomar assento à mesa.
A presidência concede a palavra ao deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.353/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja constituída comissão
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com representantes desta comissão, do Ministério Público, das Polícias Civil e Militar,
da Câmara Municipal de Governador Valadares e da OAB-MG, para avaliar e solicitar
junto à Secretaria de Estado de Defesa Social a construção de nova cadeia pública
na Comarca de Governador Valadares;

nº  1.355/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça,  à  Procuradoria-Geral  do
Ministério  Público,  à  Defensoria  Pública-Geral,  à  Secretaria  de Estado de  Defesa
Social  e à Subsecretaria de Administração Prisional  as notas taquigráficas da 12ª
Reunião  Extraordinária  desta  comissão,  realizada  em  Governador  Valadares,  e
pedido de providências para que seja realizado mutirão para a solução da situação
dos presos da cadeia pública localizada no Bairro Santos Dumont,  respeitadas as
diretrizes da Lei de Execuções Penais;

nº 1.356/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria  de  Estado de Defesa Social  pedido  de  providências  para que sejam
transferidos  para  uma  penitenciária  estadual  todos  os  presos  condenados,  com
sentença transitada em julgado, hoje encarcerados na cadeia pública localizada no
Bairro Santos Dumont, em Governador Valadares;

nº  1.361/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião em Martinho Campos  para  debater,  em audiência  pública,  o  aumento  da
criminalidade local e a falta de efetivo e estrutura de trabalho para a Polícia Militar;

nº 1.362/2015, do deputado Tito Torres, em que solicita seja realizada reunião em
João Monlevade para discutir, em audiência pública, o aumento da criminalidade e da
violência no município;

nº 1.363/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião para
entrega dos diplomas referentes a votos de congratulações com os policiais militares
lotados no 20º Batalhão de Polícia Militar e na 17ª Companhia de Meio Ambiente e
Trânsito da Polícia Militar pela participação em ocorrência, em Bueno Brandão, que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, coletes a prova de balas, granada,
banana de dinamite e quantia em dinheiro e na prisão de sete pessoas;

nº 1.364/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de providências para a formulação de
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estudos técnicos objetivando a transformação do pelotão da Polícia Militar situado no
Município de Elói Mendes em pelotão especial;

nº 1.365/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  quadro  de  violência  na  Região
Metropolitana do Vale do Aço, suas causas e consequências;

nº  1.366/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião em Araçuaí, para debater, em audiência pública, as estratégias de combate a
criminalidade e as ações de prevenção.

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 28/4/2015

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e
os  deputados  Wander  Borges  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada
comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Tito  Torres.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado Wander Borges, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
debater o cronograma e o andamento das obras de duplicação da BR-381 bem como
a duplicação do trecho Governador Valadares-Belo Horizonte, incluindo os estudos
contratados  e  aprovados  pelo  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de
Transportes – Dnit – para os melhoramentos e a duplicação do trecho, e a discutir e
votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir os Srs. Alan Fabrício Duarte, chefe da Seção de Policiamento e
Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, e Renato Alves Messias,
chefe da Delegacia Metropolitana da Polícia Rodoviária  Federal  de  Minas Gerais,
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representando  o  superintendente  regional  da  4ª  Superintendência  da  Polícia
Rodoviária Federal de Minas Gerais; Ricardo Luiz Medeiros Meirelles, coordenador
do  Comitê  Gestor  da  BR-381-MG  Norte,  e  Sérgio  de  Oliveira  Costa  Garcia,
coordenador  de  Obras  Campo  da  BR-381-MG  Norte,  representando  o
superintendente regional interino da Superintendência Regional do Dnit no Estado de
Minas Gerais; Márcio Antônio Moreira, presidente da Associação dos Bairros Borges,
Vila Amélia Moreira e São Rafael do Município de Sabará; Ailton Gomes da Silva e
Welington Duarte, vereadores da Câmara Municipal de Sabará, que são convidados a
tomar  assento à mesa. Registra-se a presença do deputado Celinho do Sinttrocel
(substituindo  a  deputada  Geisa  Teixeira,  por  indicação  da  liderança  do  BMM).  A
presidência, na condição de autora do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Registra-se a presença do deputado Carlos Pimenta. A
seguir, a presidência passa a palavra à deputada Rosângela Reis, também autora do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
Retiram-se  do  recinto  os  deputados  Carlos  Pimenta  e  Tito  Torres.  A presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

nº  1.301/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a autonomia e as atribuições da fiscalização integrada
no Município de Belo Horizonte;

nº  1.302/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis  e  dos  deputados  Wander  Borges,
Dalmo Ribeiro Silva e Tito Torres, em que solicitam seja realizada audiência pública
para debater assuntos relativos ao Minas Comunica, projeto de prestação de serviços
de telefonia móvel,  criado em 2007,  que beneficiará o total  de 692 distritos,  com
conclusão prevista para março de 2016;

nº 1.303/2015, da deputada Rosângela Reis e dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e
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Wander  Borges,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Agência  Regional
Metropolitana de Belo Horizonte pedido de informações sobre o teor e viabilidade do
Projeto de Lei Complementar nº 1/2015;

nº 1.304/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
à  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para a priorização da conclusão do projeto do centro de convenções de
Poços de Caldas, com previsão de edificação na região sul desse município;

nº  1.313/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis  e  dos  deputados  Wander  Borges,
Dalmo  Ribeiro  Silva,  Carlos  Pimenta  e  Tito  Torres,  em  que  solicitam  sejam
encaminhadas  à  presidente  da  República,  ao  Ministério  do  Planejamento,  ao
Ministério dos Transportes, à Superintendência do Dnit em Minas Gerais e à chefia do
Dnit em Brasília as notas taquigráficas desta reunião;

nº 1.314/2015, da deputada Rosângela Reis e dos deputados Wander Borges e
Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Dnit  pedido  de
providências com vistas à instalação de passarela na Rodovia BR-381, na altura do
Bairro Bom Destino, e a instalação de iluminação pública no referido trecho;

nº 1.315/2015, da deputada Rosângela Reis e dos deputados Wander Borges e
Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Dnit  e  à  Polícia
Rodoviária  Federal  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  redutores  de
velocidade na Rodovia BR-381, na altura da comunidade de Posse, em Caeté;

nº 1.316/2015, deputada Rosângela Reis e dos deputados Wander Borges e Dalmo
Ribeiro Silva,  em que solicitam seja encaminhado ao Dnit  pedido de providências
para  a  instalação de redutores  de  velocidade,  placas de  sinalização e  pontos  de
ônibus ao longo da BR-381, na altura do Bairro Bom Destino, em Santa Luzia;

nº 1.317/2015, da deputada Rosângela Reis e dos deputados Wander Borges e
Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Ministério  Público
Federal  e  à  Defensoria  Pública  da  União  pedido  de  providências  com  vistas  ao
aumento  do  valor  das  indenizações  relativas  às  desapropriações  decorrentes  das
obras de duplicação e expansão da Rodovia BR-381.

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, 5 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente – Rosângela Reis – Geisa Teixeira.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 28/4/2015
Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João Alberto, Cristiano Silveira, Isauro Calais e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Roberto  Andrade.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Leonídio Bouças, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado João Alberto,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do
Sr. Rodrigo Fonseca dos Santos, parabenizando esta Casa pelo Projeto de Lei nº
61/2015  e  solicitando  celeridade  na  tramitação  dele.  O  presidente  acusa  o
recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os
deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 316, 851, 858, 890,
897, 902, 922,  923, 931, 935, 937, 960, 966, 980, 987, 993,  1.006, 1.009, 1.012,
1.037,  1.038,  1.048, 1.070,  1.074,  1.084,  1.086,  1.095,  1.100,  1.104 e 1.112/2015
(Antônio Jorge); 781, 790, 853, 887, 893, 896, 899, 907, 915, 924, 933, 936, 939, 948,
953, 967, 975, 977, 985, 992, 998, 1.020, 1.022, 1.026, 1.036, 1.043, 1.089, 1.103 e
1.114/2015 (Bonifácio Mourão); 782, 791, 843, 847, 895, 904, 910, 913, 925, 927,
941, 949, 952,  955, 974, 979, 986, 996, 1.005, 1.013, 1.017, 1.028, 1.044, 1.047,
1.069, 1.079, 1.094, 1.107 e 1.111/2015 (Cristiano Silveira); 854, 898, 905, 908, 911,
919, 926, 928, 938, 946, 947, 950, 951, 965, 970, 978, 988, 995, 1.000, 1.008, 1.019,
1.027, 1.030, 1.042, 1.049, 1.059, 1.087, 1.092, 1.105 e 1.110/2015 (Isauro Calais);
695, em virtude de redistribuição, 844, 846, 849, 852, 875, 894, 900, 921, 932, 942,
944, 957, 958,  972, 973, 982, 984, 990, 1.003, 1.007, 1.015, 1.016, 1.024, 1.045,
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1.056, 1.071, 1.075, 1.081, 1.091, 1.108, 1.124 e 1.115/2015 (João Alberto); 885, 886,
892, 912, 945, 961, 962, 968, 983, 1.014, 1.031, 1.033, 1.035, 1.039, 1.040, 1.046,
1.082, 1.093 e 1.101/2015 (Leonídio Bouças); 842, 845, 856, 889, 901, 906, 914, 917,
918, 930, 954, 959, 964, 976, 981, 989, 991, 1.004, 1.011, 1.018, 1.021, 1.052, 1.062,
1.072,  1.080,  1.085,  1.097,  1.102,  1.109,  1.118  e  1.125/2015  (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.  O Projeto  de  Resolução nº  3/2015 e  o  Projeto  de  Lei  nº  635/2015 são
retirados da pauta por deliberação da comissão, a requerimento do deputado João
Alberto.  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 9/2015 (relator: deputado João Alberto) e
do Projeto de Lei  nº  35/2015 (relator:  deputado Isauro  Calais).  Após  discussão e
votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres que concluem  pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, em turno único, dos Projetos de
Lei  nºs  589  (relator:  deputado  Isauro  Calais)  e  725/2015  (relator:  deputado  Luiz
Humberto Carneiro). 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  60/2015  (relator:  deputado  Isauro  Calais)  e
127/2015 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro). O parecer sobre o Projeto de
Lei  nº 159/2015, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de
prorrogação de prazo regimental pelo relator, deputado João Alberto. Registra-se a
saída do deputado Cristiano Silveira. 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 228, 557, 655/2015, todos na forma
do Substitutivo nº 1, e 315/2015 com a Emenda nº 1 (relator: deputado João Alberto);
262/2015 e 550/2015 na forma do Substitutivo nº1 (relator: deputado Isauro Calais);
334/2015 na forma do Substitutivo  nº1  (relator:  deputado Leonídio Bouças).  Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos
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Projetos  de  Lei  nºs  240,  399,  481  e  539/2015  (relator:  deputado  Luiz  Humberto
Carneiro). São convertidos em diligência: à Secretaria de Estado de Casa Civil e de
Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 264/2015 (relator: deputado Isauro Calais);
à  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  e  ao  prefeito
municipal de Viçosa o Projeto de Lei nº 362/2015; ao autor, à Secretaria de Estado de
Casa Civil e de Relações Institucionais e ao prefeito municipal de Cajuri o Projeto de
Lei nº 369/2015; à Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº 375/2015; à
Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  e  ao  prefeito
municipal de Brasília de Minas o Projeto de Lei nº 425/2015 (relator: deputado João
Alberto); à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais o Projeto
de Lei nº 423/2015 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro). O parecer sobre o
Projeto de Lei nº 714, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de
prorrogação de prazo regimental pelo relator, deputado Leonídio Bouças. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 386/2015 é
retirado da pauta por deliberação da comissão a requerimento do deputado Isauro
Calais. 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 692/2015 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro); 694/2015
(relator: deputado João Alberto) e 730/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças, em
virtude  de  redistribuição).  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  em  que  se  solicita
pedido de informações, nos termos do parágrafo único do art.  301 do Regimento
Interno, aos autores dos Projetos de Lei nºs 434, 599, 718 a 721, 729, 731 a 734 e
736/2015, 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.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
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Leonídio  Bouças,  presidente  –  Antônio  Jorge  –  Bonifácio  Mourão  –  Cristiano
Silveira.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 28/4/2015

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,
Carlos  Pimenta,  Doutor  Jean  Freire,  Glaycon  Franco  e  Celinho  do  Sinttrocel,
membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Antônio
Carlos Arantes, Professor Neivaldo e Geraldo Pimenta. 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  presentes.  A
presidência  informa que a  reunião se destina a  debater  perícias  médicas  no  Dia
Internacional  em  Memória  às  Vítimas  de  Acidentes  e  Doenças  relacionadas  ao
Trabalho e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Marta de Freitas, coordenadora do
Fórum  Sindical  e  Popular  de  Saúde  do  Trabalhador  e  diretora  de  Saúde  do
Trabalhador  da  Secretaria  de  Estado de Saúde;  e  os  Srs.  Walcir  Previtale  Bruno
Dantas de Oliveira, secretário de Saúde do Trabalhador da Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT e membro da Comissão Intersetorial
de  Saúde do Trabalhador;  Rogério  de Oliveira  Silva,  vice-presidente  do Conselho
Federal  de  Psicologia;  José  Carlos  do  Vale,  membro  da  Ação  Sindical  Mineral;
Guilherme  da  Silva  Coelho  Neto,  coordenador  de  Saúde  do  Trabalhador  da
Federação Sindical Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais; Antônio Pádua
Aguiar,  secretário  de  Saúde  do  Trabalhador  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas
Indústrias Metalúrgicas de Belo Horizonte, Contagem e Região, que são convidados a
tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Doutor Jean
Freire, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das
notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
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de  proposições  da  comissão.  São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior
apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  1.357/2015,  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Doutor  Jean  Freire  e  Glaycon
Franco,  em que solicitam seja realizada visita  ao Ministério da Previdência Social
para  discutir  as  demandas  apresentadas  na  7ª  Reunião  Extraordinária  dessa
comissão,  realizada  em  28/4/2015,  que  debateu  as  perícias  médicas  no  Dia
Internacional  em  Memória  às  Vítimas  de  Acidentes  e  Doenças  Relacionadas  ao
Trabalho;

nº  1.358/2015,  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Doutor  Jean  Freire  e  Glaycon
Franco, em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública,
questões de saúde relacionadas aos trabalhadores efetivos e terceirizados da Cemig;

nº 1.359/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião  no  Município  de  Bom  Despacho  para  debater,  em  audiência  pública,  a
suspensão de coletas de sangue realizadas no posto avançado de coleta externa
nessa localidade.

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

Sala das Comissões, 29 de abril de 2015.
Arlen Santiago, presidente – Glaycon Franco – Geraldo Pimenta.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 28/4/2015
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados Celinho do Sinttrocel, Isauro Calais e Tito Torres, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Tito Torres, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a
reunião  se  destina  a  apreciar  matéria  constante  da  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
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correspondência,  publicada no  Diário  do  Legislativo nas datas mencionadas entre
parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Marco  Aurélio  Crocco  Afono,  presidente  do  BDMG,
prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  222/2015,  desta  comissão
(16/04/2015),  e  do  Delegado  Edson  Moreira,  deputado  federal,  prestando
informações relativas aos Requerimentos nºs 217, 218 e 650/2015, desta comissão
(24/04/2015).  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das
quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos
de Lei nºs 269, 289, 401, 421, 594 e 604/2015, todos em turno único (Celinho do
Sinttrocel); Projetos de Lei nºs 393, 472, 473 e 561/2015, todos em turno único (Geisa
Teixeira); Projetos de Lei nºs 387 e 400/2015, ambos em turno único (Isauro Calais).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.307/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada
reunião audiência pública para debater o atendimento do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – no Vale do Aço;

nº  1.308/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  os  impactos  negativos  da  possível  aprovação  do
Projeto de Lei nº 4.330/2004, em tramitação no Congresso Nacional;

nº  1.309/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em Uberlândia,
para  debater,  em audiência  pública,  os  desdobramentos  da  Lei  Complementar  nº
100/2007, com ênfase no Instituto de Previdência dos Servidores da Educação;

nº  1.310/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública  para debater o Projeto de Lei  nº  4.330/2004,  em tramitação no
Senado Federal;

nº 1.311/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizado
debate público para discutir os índices de desemprego no Estado e as políticas para
seu combate;

nº 1.312/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada
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audiência pública para debater a situação dos profissionais de enfermagem de Minas
Gerais, especialmente a jornada de trabalho e o piso salarial de tais profissionais.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 28/4/2015
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados João Magalhães, Luiz Humberto Carneiro e Tiago Ulisses (substituindo o
deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da liderança do BCMG), 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 Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e discutir  e votar  proposições da comissão. A seguir,  comunica o recebimento de
ofício do vereador Marcelo Marinho de Ávila, da Câmara Municipal de Diamantina,
publicado no  Diário do Legislativo em 17/4/2015.  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 401 e 440/2015.  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  1.305/2015,  do deputado João Alberto,  em que solicita  seja encaminhado ao
presidente desta Casa pedido de providências para a solução definitiva do problema
relacionado com os procedimentos irregulares no registro de pessoas jurídicas no
Cartório da Comarca de São Francisco, tendo em vista o grande prejuízo que a falta
de registro das associações tem causado à comunidade, conforme abaixo-assinado;



1245
____________________________________________________________________________

nº 1.306/2015,  do deputado João Alberto,  em que solicita  seja encaminhado ao
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, à Corregedoria-Geral de Justiça e ao
governador do Estado pedido de providências para a solução definitiva do problema
relacionado com os procedimentos irregulares no registro de pessoas jurídicas no
Cartório da Comarca de São Francisco, tendo em vista o grande prejuízo que a falta
de registro das associações tem causado à comunidade, conforme abaixo-assinado.

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

Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
João Magalhães,  presidente – Cabo Júlio  –  Cristina  Corrêa  –  Agostinho Patrus

Filho.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 28/4/2015

Às 15h12min,  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  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,  convidando  os  membros  desta
comissão para  a  reunião  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização
realizada  hoje,  dia  28/4,  às  10  horas,  no  Auditório,  que  debateu  acerca  do
cronograma  e  o  andamento  das  obras  de  duplicação  da  BR-381;  e  de
correspondência  publicada no  Diário  do Legislativo, nas datas mencionadas  entre
parênteses: ofícios dos Srs. José Raimundo Gomes, presidente da Câmara Municipal
de Caeté (17/4/2015), Juliano Lopes, vice-presidente da Comissão de Administração
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Pública da Câmara Municipal  de Belo Horizonte  (17/4/2015)  e Álvaro Campos de
Carvalho, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes  (24/4/2015).  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, do Projeto de Lei nº 420/2015, na forma do Substitutivo nº
1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Anselmo
José Domingos). 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 494/2015. 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 1.318/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco  e  do  Parnaíba  –
Codevasf – pedido de providências com vistas à construção de pontes sobre o Rio
São Francisco,  no  trecho da MG-122 que liga os  Municípios  de São Francisco e
Pintópolis e no trecho da MG-401 que liga os Municípios de Matias Cardoso e Manga;

nº 1.319/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à  Agência  Nacional  de  Transporte  Terrestre  pedido  de  informações  acerca  da
metodologia de cálculo do provável reajuste tarifário a ser aplicado à tarifa básica de
pedágio da BR-040, acordada no momento da licitação, tendo em vista que quase
todo o trecho a ser duplicado antes do início da cobrança do pedágio está localizado
em Goiás e que 10 das 11 praças de pedágio estão localizadas em Minas Gerais, em
atenção aos arts. 6º e 7º da Lei Federal nº 8.987, de 1995, e ao art. 39, X, da Lei
Federal nº 8.078, de 1990;

nº 1.320/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à concessionária Via 040 pedido de informações acerca da metodologia de cálculo do
provável  reajuste  tarifário  a  ser  aplicado à  tarifa  básica  de  pedágio  acordada no
momento da licitação, tendo em vista que quase todo o trecho a ser duplicado antes
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do início da cobrança do pedágio está localizado em Goiás e que 10 das 11 praças de
pedágio estão localizadas em Minas Gerais,  em atenção aos arts.  6º e 7º  da Lei
Federal nº 8.987, de 1995, e ao art. 39, X, da Lei Federal nº 8.078, de 1990 ;

nº 1.321/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
presidente da República pedido de providências com vistas à construção de pontes
sobre o Rio  São Francisco,  com vistas  à construção de pontes sobre  o  Rio São
Francisco, no trecho da MG-122 que liga os Municípios de São Francisco e Pintópolis
e no trecho da MG-401 que liga os Municípios de Matias Cardoso e Manga;

nº  1.322/2015,  do  deputado Isauro  Calais,  em  que solicita  seja  encaminhado  à
Telefonia Claro e à Telefonia Vivo pedido de providências para instalação de torre de
telefonia móvel na comunidade de São Lourenço, localizada a 8 km do Município de
Itamarati de Minas;

nº 1.323/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do Estado pedido de providências com vistas à construção de pontes
sobre o Rio São Francisco,  no trecho da MG-122 que liga os Municípios  de São
Francisco  e  Pintópolis  e  no  trecho  da  MG-401 que  liga  os  Municípios  de  Matias
Cardoso e Manga;

nº 1.324/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada
reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater,
em audiência pública, a dificuldade da prestação de serviço de transporte coletivo de
passageiros por vans entre estados, diante da edição da Resolução nº 4.287/2014,
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres –ANTT;

nº 1.325/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
Departamento de Estradas de Rodagem –DER– pedido de providências com vistas à
construção de pontes sobre o Rio São Francisco, no trecho da MG-122 que liga os
Municípios  de  São  Francisco  e  Pintópolis  e  no  trecho  da  MG-401  que  liga  os
Municípios de Matias Cardoso e Manga;

nº 1.326/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater, em audiência
pública,  a  Resolução  nº  1.166,  editada  pela  Agência  Nacional  de  Transportes
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Terrestres – ANTT –, que impede o transporte interestadual de vans e microonibus de
passageiros;

nº 1.327/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de providências com
vistas à construção de pontes sobre o Rio São Francisco, no trecho da MG-122 que
liga os Municípios de São Francisco e Pintópolis e no trecho da MG-401 que liga os
Municípios de Matias Cardoso e Manga;

nº 1.328/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater, em audiência
pública,  a  situação  em  que  se  encontram  os  motoristas  das  linhas  de  ônibus
metropolitanos  pela  ausência  de  trocador  ou  auxiliar,  o  que  apresenta  risco  à
segurança dos passageiros e provoca atraso nas viagens;

nº 1.329/2015, do deputado Tito Torres, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  em  Três  Marias  para
debater,  em  audiência  pública,  a  concessão  da  rodovia  BR-040,  no  trecho  entre
Brasília e Juiz de Fora;

nº 1.330/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para que seja realizada operação tapa
buraco na MG-122, no trecho que liga o Município de Riacho dos Machados à BR-
251, passando pela cidade de Montes Claros;

nº 1.331/2015, do deputado João Leite e do deputado Tito Torres, em que solicitam
seja realizada reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
para debater, em audiência pública, a duplicação da BR-381, no trecho entre Belo
Horizonte e Governador Valadares;

nº 1.332/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de providências para
que seja realizada para que seja realizada operação tapa buraco na MG-122,  no
trecho  que  liga  o  Município  de  Riacho  dos  Machados  à  BR-251,  passando  pela
cidade de Montes Claros;

nº 1.333/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
Departamento de Estradas de Rodagem –DER– pedido de providências para que
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seja realizada para que seja realizada operação tapa buraco na MG-122, no trecho
que liga o Município de Riacho dos Machados à BR-251, passando pela cidade de
Montes Claros;

nº 1.334/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências com vistas à retomada das obras de
asfaltamento da MG-122, no trecho que liga os Municípios de Porteirinha e Riacho
dos Machados;

nº 1.335/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de providências com
vistas  à  retomada das  obras  de  asfaltamento  da  MG-122,  no  trecho  que liga  os
Municípios de Porteirinha e Riacho dos Machados;

nº 1.336/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada visita da
Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  à  Agência  Nacional  de
Transportes  Terrestres  e  ao  Ministério  dos  Transportes  para  debater,  com  os
respectivos representantes, a concessão da BR-040 à concessionária Via 040, haja
vista que na audiência pública realizada nesta Casa no dia 14/4/15 foi apurado que a
duplicação da rodovia no Estado não ocorrerá antes da cobrança do pedágio e que o
contrato de concessão contém cláusulas que trarão prejuízos para os mineiros;

nº 1.337/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
Departamento de Estradas de Rodagem –DER– pedido de providências com vistas à
retomada das obras de asfaltamento da MG-122, no trecho que liga os Municípios de
Porteirinha e Riacho dos Machados;

nº 1.338/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja encaminhado pedido
de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Transporte  e  Obras  Públicas  para
construção do subtrecho Brumadinho-Inhotim, na MG 040, com 3,17 km de extensão,
da ponte de interligação do trecho sobre o Rio Paraopeba e do viaduto de interseção
de acesso ao Museu de Arte Contemporânea, em Brumadinho, conforme Edital nº
19/2014, homologado sob o nº 0099979-2300/2014-3;

nº  1.339/2015,  do  deputado  Gustavo  Valadares,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater,
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em audiência pública, o impasse na continuidade da implantação do metrô em Belo
Horizonte;

nº 1.340/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater, em audiência
pública,  a concessão e exploração do trecho da BR-040 que liga  Juiz de  Fora a
Brasília, tendo em vista que a legislação obriga a duplicação mínima de dez por cento
do total da obra para que seja iniciada a cobrança de pedágio;

nº 1.341/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja realizada
reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater,
em audiência pública, o retorno dos voos nacionais para o Aeroporto da Pampulha;

nº 1.342/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater, em audiência
pública,  a  situação  de  diversos  loteamentos  urbanos  e  rurais  que  não  possuem
iluminação pública ou fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que muitos
desses  loteamentos  são  irregulares  e  as  concessionárias  não  possuem
documentação  necessária  para  proceder  à  instalação  dos  equipamentos  e  a
existência de um Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e as
concessionárias de energia elétrica que impede a referida instalação;

nº 1.343/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater, em audiência
pública, as condições e as providências necessárias à recuperação e melhorias da
sinalização na BR-354, especialmente no trecho compreendido entre os km 535 e
558, e também na BR-369, especialmente no trecho compreendido entre os km 22 e
24,  nas proximidades  da localidade de Retiro,  no Município  de  São Francisco de
Paula;

nº 1.344/2015, do deputado Noraldino Júnior,  em que solicita seja encaminhado
pedido de providências à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas para
ampliação e calçamento da estrada que liga o Município de Lima Duarte ao Parque
Estadual do Ibitipoca e ao Município de Santa Rita do Ibitipoca, e ao qual foi anexado
abaixo-assinado da população interessada;

nº 1.345/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada visita da
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Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas à BR-354, especialmente
ao trecho compreendido entre os km 535 e 558, e à BR-369, especialmente ao trecho
compreendido entre os km 22 e 24, nas proximidades de Retiro, no Município de São
Francisco  de  Paula,  para  verificar  as  condições  e  discutir  sobre  melhorias
recuperação dessas rodovias;

nº 1.346/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja realizada reunião
da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para  debater,  em
audiência pública, as condições e impactos da concessão do trecho da rodovia BR-
040,  entre  Brasília  e Juiz  de  Fora,  com a  presença dos prefeitos  municipais  dos
municípios mineiros cortados pela referida rodovia;

nº 1.347/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada
reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater,
em audiência pública, a prestação dos serviços da Azul Linhas Aéreas no Vale do Aço
e no Estado;

nº  1.348/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas em Uberlândia
para debater, em audiência pública, a democratização da mídia;

nº 1.349/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada
reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater,
em audiência pública, a construção de duas agulhas de acesso da pista marginal da
Rodovia MG-50, próximo ao quilômetro 69, junto a uma trincheira;

nº  1.350/2015,  do  deputado Deiró  Marra,  em que solicita  seja  encaminhado ao
secretario de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de informações sobre a
situação dos lotes ligados às obras da BR-381;

nº 1.351/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater, em audiência
pública, a mudança no cronograma dos voos do Aeroporto da Pampulha;

nº  1.352/2015,  do  deputado Deiró  Marra,  em que solicita  seja  encaminhado ao
secretario de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de informações sobre o
cronograma das obras de reforma e ampliação do aeroporto de Patrocínio, o prazo
para retomada das obras, o seu valor global e o despendido até o momento;
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nº  1.354/2015,  do  deputado Felipe  Attiê,  em que solicita  seja  realizada reunião
conjunta das Comissões de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Turismo,
Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  para  debater,  em  audiência  pública,  a
ampliação, o desenvolvimento e a expansão do sistema e infraestrutura aeroportuária
do Estado;

nº 1.360/2015, do deputado Felipe Attiê, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas com o ministro-chefe da
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República para discutir a reforma, a
ampliação  e  a  concessão  de  uma  plataforma  logística  multimodal  no  sítio
aeroportuário Tenente Coronel Aviador César Bombonato, em Uberlândia.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  a  ser
realizada amanhã, 29/6/2015, na Câmara Municipal de Teófilo Otoni, com a finalidade
de debater a situação de risco da Creche Lar da Criança, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 28/4/2015
Às  15h42min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Duarte  Bechir,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião,  aprova a ata e a subscreve.  A
presidência informa que a reunião se destina a dar prosseguimento ao debate sobre
as ações de conscientização a respeito dos transtornos do espectro do autismo –
TEAs – e a necessidade da implementação de políticas públicas efetivas voltadas a
pessoas com TEAs e a suas famílias. Registra-se a presença dos deputados Antônio
Carlos  Arantes,  Gustavo  Valadares,  Felipe  Attiê  e  Tito  Torres.  A  presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Natália Inês Costa,
diretora do Centro Especializado Nossa Senhora D´Assumpção – Censa – Betim;
Cláudia Oliveira Messias, terapeuta ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde;
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Janete dos Reis Coimbra, coordenadora da área técnica de reabilitação da Secretaria
Municipal  de  Saúde;  Patrícia  Carla  Gomes,  coordenadora  de  Saúde  Mental  da
Prefeitura  de  Belo  Horizonte;  Kátia  Ferraz,  presidente  do  Conselho  Estadual  de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e os Srs. Júlio César Alves, assessor
da Coordenadoria  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  da  Prefeitura  de  Belo
Horizonte; Maurício da Silva Moreira Junior, presidente do Instituto Superação e vice-
presidente  da  Associação  Brasileira  para  Ação  por  Direitos  das  Pessoas  com
Autismo,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  autor  do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  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, 5 de maio de 2015.
Duarte Bechir, presidente – João Leite – Tito Torres.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 29/4/2015

Às 9h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,
João Alberto (substituindo o deputado Paulo Lamac, por indicação da liderança do
BMM) e Rogério Correia (substituindo o deputado Durval Ângelo, por indicação da
liderança do BMM),  membros da  supracitada comissão.  Está  presente  também o
deputado  Elismar  Prado.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Cristiano  Silveira,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de
requerimento do deputado João Alberto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de
correspondência  do  Sr.  Cristiano  Rodrigues  dos  Santos,  detento  no  presídio  da
Comarca  de  São  Lourenço,  solicitando  sua  transferência  para  outro  presídio,  ou
adoção de medidas cabíveis para sua proteção, e  e-mail do Sr. Charles Gonçalves
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Dias  solicitando  informações  sobre  envio  de  documentação  ou  convocação  para
depoimento  sobre  assédio  moral.  Comunica  também  o  recebimento  de
correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses:  ofícios  da  Sra.  Luciana  Ribeiro  da  Fonseca,  promotora  de  justiça
(24/4/2015),  e do Sr.  Alfredo Souza de Moraes Júnior,  gerente-geral  de Relações
Institucionais da Agência Nacional de Saúde Suplementar (9/4/2015). O presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei  nº  440/2015, em turno único,  para o qual
designou como relator o deputado Paulo Lamac. 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, do Projeto de Lei nº260/2015 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: deputado Cristiano Silveira, 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.  Submetido  a
votação é aprovado o Requerimento nº 433/2015. 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 1.367/2015, dos deputados Cristiano Silveira e Anselmo José Domingos, em que
solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Cidadania e
Participação Social, pedido de providências para instalação, no Estado, de casas de
acolhimento ou centros de orientação às vítimas de alienação parental;

nº 1.368/2015, dos deputados Cristiano Silveira e Anselmo José Domingos, em que
solicitam sejam encaminhadas à Presidência da Comissão de Direitos Humanos do
Senado Federal, à Presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados, à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, à Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, ao Conselho Nacional do Ministério Público,
ao  Conselho  Federal  de  Medicina,  à  Defensoria  Pública-Geral  do  Estado,  à
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado e à Secretaria de Estado de Direitos
Humanos,  Cidadania  e  Participação  Social  as  notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião
Extraordinária desta comissão;
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nº  1.369/2015,  do  deputado  João  Alberto,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania pedido
de providências para acompanhamento da apuração de assédio que vem sofrendo a
servidora municipal Márcia Regina Ferreira, após denúncia formulada pela servidora
sobre  acúmulo  de  cargos  e  recebimento  indevido  de  remuneração  pelo  prefeito
municipal de Lagoa Santa;

nº 1.370/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja realizado debate
público  com  a  finalidade  de  discutir  as  perspectivas  e  desafios  das  políticas  de
direitos humanos;

nº  1.372/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a redução da maioridade penal;

nº  1.373/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater o 6º Encontro Estadual de Movimentos Sociais, a ser
realizado de 1º a 3 de maio de 2015 nesta Casa;

nº  1.374/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública,  em  Paracatu,  para  debater  e  averiguar  ameaças  sofridas  por
Rafaela  Xavier  Luiz,  após  denúncias  feitas  por  ela  em  relação  a  pacientes
diagnosticados com câncer no município, que tiveram essa informação ocultada;

nº 1.375/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Chefia  da  Polícia  Civil,  à  Delegacia  Regional  e  ao  Ministério  Público  pedido  de
providências acerca das tentativas de homicídio sofridas pelos prefeitos municipais
Denilson  Alberto  Cruz,  de  Ressaquinha,  e  Joel  Ferreira  Lima,  de  Ibiracatu,
supostamente em detrimento do cumprimento dos mandatos e de suas convicções
partidárias;

nº 1.376/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
presidente  da  República,  à  Secretaria-Geral  da  Presidência  da  República  e  ao
Ministério da Justiça, pedido de providências para a publicação de decreto referente a
terras indígenas xacriabás;

nº  1.377/2015,  do deputado João Alberto,  em que solicita  seja encaminhado ao
presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  pedido  de  informações  sobre  a
desincompatibilização do prefeito municipal de Lagoa Santa, eleito em 2012, tendo



1256
____________________________________________________________________________

em vista tratar-se de médico conveniado ao Sistema Único de Saúde,  exercendo
essa atividade em caráter não eventual;

nº  1.378/2015,  do deputado João Alberto,  em que solicita  seja encaminhado ao
Presidente da  Câmara Municipal  de Lagoa Santa pedido  de  informações sobre  o
andamento  dos  trabalhos  da  comissão  processante  instalada  para  apuração  de
denúncia feita pela servidora pública municipal Márcia Regina Ferreira sobre acúmulo
de cargos e recebimento indevido de remuneração pelo prefeito desse município;

nº  1.381/2015,  do deputado João Alberto,  em que solicita  seja encaminhado ao
procurador-geral  do  Ministério  Público  pedido  de  informações  sobre  o  nome  do
membro  desse  ministério  designado  para  dar  prosseguimento  à  investigação  do
Inquérito Civil nº 0148.14.000004-0, com parecer pela rejeição de arquivamento pelo
Conselho Superior do Ministério Público, e quais os procedimentos instaurados em
relação ao seu andamento;

nº  1.382/2015,  do deputado João Alberto,  em que solicita  seja encaminhado ao
Centro  de Apoio Operacional  Cível  e Tutela Coletiva – CAO Direitos  Humanos –,
pedido  de  providências  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  7ª  Reunião
Ordinária desta comissão, para acompanhamento das denúncias apresentadas;

nº  1.383/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  violações  de  direitos  humanos  sofridas  pelos
trabalhadores rurais sem terra e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
e suas lideranças;

nº 1.384/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com as Comissões de Participação Popular e de Segurança Pública para
debater,  em  audiência  pública,  consequências  e  custos  sociais  e  econômicos  da
violência, morte e desaparecimento de jovens negros no Estado, conforme solicitado
pela Coordenação Nacional das Entidades Negras.

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 abril de 2015.
Cristiano Silveira, presidente – Marília Campos – Rogério Correia.
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ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

29/4/2015
Às  9h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues e João Leite, membros da supracitada comissão. Está presente também o
deputado Alencar da Silveira Jr. Havendo número regimental, o presidente, deputado
Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater os problemas
decorrentes do uso irregular  das vias públicas no entorno do Estádio Governador
Magalhães Pinto – Mineirão –, em especial os relativos ao trânsito local, ao comércio
ilegal de bebidas e alimentos, à perturbação do sossego público e à prática de atos
obscenos em vias públicas, e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Vítor  Valverde,  secretário  municipal  de
Governo, informando que nesta reunião o Executivo Municipal será representado pelo
Sr. José Geraldo de Oliveira Prado, secretário de Administração Regional Municipal
Pampulha. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras.  Jacqueline de Oliveira Ferraz,  coordenadora do 1º  Departamento de Polícia
Civil,  representando  o  Sr.  Wanderson  Gomes  da  Silva,  chefe  da  Polícia  Civil  do
Estado; Maria Inês Oliva F. Franco, gerente de ação da Regional Noroeste Pampulha,
representando o Sr. Ramon Victor César, presidente da Empresa de Transportes e
Trânsito  de  Belo  Horizonte;  Raquel  Guimarães  Silva,  gerente  regional  de
Licenciamento e Fiscalização Integrada da Regional Pampulha; Alessandra Escobar
Oliveira Wilke, delegada regional da Polícia Civil; e os Srs. José Geraldo de Oliveira
Prado, secretário municipal de Administração Regional da Pampulha, representando
o Sr. Marcio Araújo de Lacerda, prefeito municipal de Belo Horizonte; o Major PM
Fábio Oliveira de Almeida, comandante da 17ª Companhia do 34º Batalhão de Polícia
Militar, representando o Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, comandante-geral
da Polícia Militar;  o  Sr.  Claude Rene Camille,  vice-presidente da Associação Pro-
Civitas dos Bairros São Luís e São José, representando a Sra. Juliana Renault Vaz,
presidente dessa associação; o 1º-Ten. PM Nagib Magela Jorge de Oliveira, chefe da
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Seção de Planejamento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar; os Srs. Helbert
Fernandes  Pinto,  sub-inspetor  da  5ª  Regional  Pampulha  da  Polícia  Civil;  Carlos
Augusto de Araújo Silva, inspetor da Regional Noroeste da Polícia Civil; Felipe Dias
Falles Gomes, delegado da Polícia Civil; Magno Machado Nogueira, delegado titular
da 3ª Regional Noroeste da Polícia Civil; Fábio Souza Melo, diretor de Meio Ambiente
da  Associação  Pro-Civitas,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O
presidente, na qualidade 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.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da
reunião.  Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 29/4/2015
Às 10h9min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Arnaldo  Silva,  Felipe  Attiê,  Thiago  Cota,  Tito  Torres,  Iran  Barbosa  e  Professor
Neivaldo  (substituindo o  deputado Rogério  Correia,  por  indicação da liderança do
BMM), membros da supracitada comissão. Está presente, também, a deputada Ione
Pinheiro. Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Arnaldo
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. É adiada a votação do Requerimento nº 1.179/2015, da deputada Ione
Pinheiro, em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda e ao
Procurador-Geral do Estado pedido de informações sobre as medidas adotadas em
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defesa do Estado para a diminuição da transferência de recursos para a União, em
decorrência da Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, e sobre os
motivos  pelos  quais  o  Estado  não  ajuizou  nenhuma ação  nesse sentido.  Solicita
ainda, seja encaminhada cópia deste requerimento ao Procurador-Geral de Justiça, a
requerimento do deputado Arnaldo Silva.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.299/2015, dos deputados Elismar Prado, Arnaldo Silva, Felipe Attiê, Leonídio
Bouças e Luiz Humberto Carneiro, em que solicitam seja encaminha à Secretaria de
Estado  de  Fazenda  pedido  de  providências  para  que  os  mesmos  benefícios
concedidos por regime especial de tributação ao setor de reciclagem de papel seja
estendido  aos  setores  de  reciclagem  de  plásticos,  vidro,  ferro,  alumínio,  cobre  e
outros;

nº 1.300/2015, dos deputados Arnaldo Silva, Felipe Attiê, Elismar Prado e Leonídio
Bouças, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado e ao secretário
de Estado de Fazenda pedido de providências para agilizar a análise de protocolos
de intenções já firmados entre o Estado e o setor produtivo, bem como a expansão
das  negociações  para  que  novos  protocolos  sejam  firmados,  para  dinamizar  a
economia  mineira  além  de  protegê-la  contra  políticas  econômicas  agressivas  e
atração de investimentos adotadas por outras unidades da Federação;

nº  1.380/2015,  do  deputado  Felipe  Attiê,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governo do Estado e à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de providências para
a criação de fundo estadual nos moldes do Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste – FCO – que vise a contribuir para o desenvolvimento econômico e
social  do  Estados,  por  meio de instituição financeira estadual  de caráter  regional,
mediante  a execução de programas de financiamento aos setores produtivos,  em
consonância com os respectivos planos regionais de desenvolvimento.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.388/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada visita à
Secretaria  de  Estado  da  Fazenda e  à  Secretaria  de  Estado  de Desenvolvimento
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Econômico com a  finalidade  de discutir,  com  os  respectivos  secretários,  a  carga
tributária  do Estado,  a guerra fiscal  entre os  Estados e o consequente reflexo no
desenvolvimento  econômico  do  Estado,  questões  já  debatidas  na  6ª  Reunião
Extraordinária desta comissão, realizada em 27/4/2015;

nº  1.389/2015,  do  deputado Arnaldo  Silva,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Estado da Fazenda pedido de providências para eliminação da taxa de
royalties de franquias na composição da base de cálculo do ICMS;

nº  1.390/2015,  do  deputado Arnaldo  Silva,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  e  à  Advocacia-Geral  do  Estado  pedido  de
providências  para  realização  de  trabalhos  objetivando  à  consolidação  legislativa
tributária do Estado e consequente simplificação da legislação;

nº 1.391/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado, à Secretaria de Estado da Fazenda e à Secretaria de Estado de
Planejamento  e  Gestão  pedido  de  providências  para  manutenção  do  regime  das
Parcerias  Públicos  Privadas  –PPP–  com  base  na  antecipação  do  ICMS,  método
muito utilizado pelo setor sucroalcoleiro na manutenção de estradas e execução de
obras viárias;

nº  1.392/2015,  do  deputado Arnaldo  Silva,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de Estado  da Fazenda pedido  de  providências  para  fixação de regras
objetivas de tributação aplicáveis  ao setor  de impressão,  que abrange impressos,
edições gráficas, folhetos publicitários e comerciais, entre outros produtos;

nº  1.393/2015,  do  deputado Arnaldo  Silva,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de Estado da Fazenda pedido de providências  para que seja revisto o
sistema de glosa de créditos de ICMS do setor de mercadorias do Estado;

nº 1.394/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja encaminhado ao
secretário  de  Estado  da  Fazenda  pedido  de  informações  acerca  dos  empenhos
cancelados relacionados às despesas realizadas, bem como das despesas realizadas
sem o devido empenho prévio, detalhadamente relacionadas e com as respectivas
justificativas;

nº 1.395/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada reunião
para debater,  em audiência pública, os fatores que motivaram o cancelamento de
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empenhos  relacionados  a  despesas  realizadas,  bem  como  o  cancelamento  de
despesas realizadas sem o devido empenho prévio.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Tiago Ulisses, presidente – Felipe Attiê – Thiago Cota – Cabo Júlio – Professor

Neivaldo.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 29/4/2015
Às  10h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,

Bosco, Glaycon Franco e Tony Carlos, 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 Bosco, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a 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 1.188/2015, dos deputados Gil Pereira, Glaycon Franco, Dilzon Melo, Wander
Borges,  Bosco e João Vítor  Xavier,  em que solicitam seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, o Marco Regulatório da Mineração e a atual conjuntura
da mineração nacional e internacional; e

nº  1.371/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  da
Comissão de Minas e Energia à Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração –
CBMM –, no Município de Araxá, a fim de conhecer as instalações e o processo de
nióbio.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
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Gil Pereira, presidente – Bosco – Glaycon Franco – Arnaldo Silva.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 29/4/2015

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e
os deputados Cássio Soares, Inácio Franco e Iran Barbosa, membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Cássio  Soares,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Inácio  Franco,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar e votar proposições da comissão. O presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 141/2015, no 1º turno, do qual designou
relatora a deputada Marília Campos. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.182/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e Gustavo Valadares, em
que  solicitam  seja  realizada  visita  técnica  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável – Semad – para discutir sobre os impactos ambientais
e o assoreamento da Lagoa Central, localizada no Município de Confins, bem como
discutir as condicionantes ambientais referentes às obras de ampliação do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, com a presença da APA Carste Lagoa Santa;

nº 1.183/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e Gustavo Valadares, em
que solicitam seja encaminhado à Infraero pedido de informações sobre as obras de
drenagem pluvial em torno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em especial
sobre o estudo do impacto do lançamento da drenagem das águas na Lagoa Central,
localizada no Município de Confins;

nº 1.184/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e Gustavo Valadares, em
que  solicitam  seja  encaminhado  ao  prefeito  Municipal  de  Confins  pedido  de
informações sobre a retirada constante de água da Lagoa Central de Confins para
uso nas obras de ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, bem como
sobre a autorização junto ao Igam para o referido procedimento;
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nº 1.185/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e Gustavo Valadares, em
que  solicitam  seja  encaminhado  ao  prefeito  Municipal  de  Confins  pedido  de
informações  sobre  o  planejamento  ambiental  do  Município,  bem  como  sobre  os
projetos de preservação ambiental previstos e em andamento;

nº 1.186/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e Gustavo Valadares, em
que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  –  Semad  –  pedido  de  informações  sobre  o
licenciamento  corretivo  do  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  em  especial
quanto à compensação ambiental e demais ações decorrentes de preservação do
meio ambiente; e

nº 1.187/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e Gustavo Valadares, em
que  solicitam  seja  encaminhado  ao  prefeito  Municipal  de  Confins  pedido  de
providências com vistas à limpeza das Lagoas dos Mares, Central e Vargem Bonita,
localizadas no Município de Confins, em períodos que não coincidam com o período
de procriação das aves, que acontece no mês de setembro.

Foi recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
nº 1.379/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado à

diretora-presidente da Copasa e à diretora-geral do IEF pedido de informações sobre
o posicionamento dessas entidades em relação às alterações realizadas no plano
diretor do Município de Contagem, que impactam a área de preservação ambiental
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, 6 de maio de 2015.
Cássio Soares, presidente – Inácio Franco – Marília Campos.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E
COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 29/4/2015
Às 12 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados Antônio Jorge e  Missionário  Marcio Santiago,  membros  da  supracitada
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comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Antônio  Jorge,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Missionário M´rrcio Santiago, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno
único, cada um por sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 271 e 272/2015
(relator:  deputado  Antônio  Jorge),  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 508/2015. 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 1.385/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja realizada visita da
Comissão de Prevenção e Combater ao Uso de Crack e Outras Drogas a São Paulo,
por  ocasião  da  realização  de  audiência  pública  sobre  justiça  terapêutica,  que
acontecerá no Fórum de Santana, dia 12 de maio de 2015, às 13 horas;

nº 1.386/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ofício
ao presidente desta Casa com vistas à distribuição, aos Conselhos Municipais de
Políticas Sobre Drogas de Minas Gerais, as cartilhas remanescentes da campanha
"Luta Contra o Crack. A Vida Tem Que Vencer", editada em 2012 como resultado do
trabalho  da  Comissão  Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack  instituída  na
legislatura passada;

nº 1.387/2015, dos deputados Antônio Jorge e Missionário Marcio Santiago e da
deputada Ione Pinheiro, em que solicitam seja ouvido na Comissão de Prevenção e
Combate  ao  Uso  de  Crack  e  Outras  Drogas  o  Sr.  Almir  Alves  dos  Santos,
coordenador da Casa Azul – Credeq.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da comissão para ouvir o Sr. Almir
Alves dos Santos, coordenador da Casa Azul – Credeq –, que é convidado a tomar
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assento  à  mesa  e  faz  sua  exposição,  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, 5 de maio de 2015.
Antônio Jorge, presidente – Leandro Genaro – Léo Portela.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 29/4/2015
Às 14 horas, comparece na Sala das Comissões o deputado Celinho do Sinttrocel,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Celinho do Sinttrocel, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III,
do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada, e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a
situação de risco da Creche Lar da Criança. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Francisca  da  Silva  Dantas,
representante da Creche Lar das Crianças de Teófilo Otôni; e os Srs. Bruno Balarini,
representando  o  prefeito  municipal  de  Teófilo  Otôni;  Aldo  José  Diniz,  gerente  da
Copasa – Distrito do Mucuri, em Teófilo Otôni; Wander Lister de Carvalho Sá Júnior,
gerente de Relacionamento Comercial da Cemig em Teófilo Otôni; e Northon Neiva
Diamantino, presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otôni, que são convidados a
tomar assento à mesa. A presidência, na qualidade 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, 5 de maio de 2015.
Deiró Marra, presidente – Celinho do Sinttrocel – Carlos Pimenta.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 29/4/2015

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília  Campos
(substituindo o deputado Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do BMM) e os
deputados Dilzon Melo e Inácio Franco (substituindo o deputado Tiago Ulisses, por
indicação  da  Liderança  do  BCM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Dilzon Melo, 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  pareceres de  redação final  e suspende os trabalhos.  Presentes a
deputada  Cristina  Corrêa  (substituindo  o  deputado  Léo  Portela,  por  indicação  da
Liderança  do  BMM),  e  os  deputados  Rogério  Correia  e  Sargento  Rodrigues
(substituindo o deputado Dilzon Melo, por indicação da Liderança do BVC), é reaberta
a  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 de redação final do Projeto
de Lei nº 8/2015 (relator: deputado Tiago Ulisses). Cumprida a finalidade da reunião,
a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Léo Portela, presidente – Cássio Soares – Tiago Ulisses.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 29/4/2015
Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Doutor  Jean  Freire,  Glaycon  Franco e  Geraldo  Pimenta  (substituindo o  deputado
Ricardo  Faria,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada
comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Antônio  Jorge.  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. A seguir, comunica o
recebimento da seguinte correspondência, publicada no Diário do Legislativo na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Itagiba de Castro Filho, presidente do
Conselho  Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais,  encaminhando  cópia  de
correspondência recebida pelo órgão informando a grave situação de alguns hospitais
em Minas Gerais (9/4/2015); Allan Farley Rocha, vereador da Câmara Municipal de
Porteirinha,  encaminhando CD com imagens dos blocos  cirúrgicos do  hospital  da
cidade  e  solicitando  visita  da  comissão  (23/4/2015);  e-mails das  Sras.  Cremilda
Murubixaba, do Município de Passa-Quatro, solicitando a orientação e o apoio desta
Casa, visto que a prefeitura local está cobrando taxa de água e esgoto, mas o serviço
não  está  sendo  prestado;  e  Maria  Ângela  de  Azevedo  Santos,  concursada  da
Secretaria de Estado de Saúde em 2014, pedindo seja solicitada ao governador do
Estado a nomeação dos concursados. O presidente acusa o recebimento do Projeto
de Lei nº 203/2015, no 1º turno, do qual designou como relator o deputado Glaycon
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.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
446 e 452/2015. 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 1.180/2015, dos deputados Ricardo Faria, Dalmo Ribeiro Silva, Arlen Santiago e
Ulysses Gomes, em que solicitam seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido
de providências para realizar estudos sobre a viabilidade de habilitação do pronto-
atendimento no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, como porte
III, a fim de que possam ser garantidos recursos de custeio para o atendimento de
urgência e emergência na ordem de R$500.000,00;

nº  1.202/2015,  do deputado Ricardo Faria,  em que solicita  seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para averiguar a possibilidade
de inserção do Conselho  Regional  de  Fisioterapia e Terapias  Ocupacionais  da  4ª
Região – Crefito 4 – no Conselho Estadual de Saúde, alterando o Decreto nº 45.559,
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de 3 de março de 2011, que dispõe sobre a organização e as atribuições do Conselho
Estadual de Saúde – CES – e dá outras providências;

nº 1.203/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério da Saúde pedido de providências para encaminhamento de representante
em todas as audiências  públicas desta  comissão quando o  referido  ministério  for
convidado;

nº 1.204/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita ao
ministro da Saúde para debater temas afetos à saúde pública no Estado;

nº 1.209/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater as demandas da saúde pública que afetam os municípios da
Região Metropolitana de Belo  Horizonte,  tendo como convidados  o presidente  da
Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte – Granbel –, o
secretário  de  Estado  de  Saúde,  além  de  prefeitos  e  procuradores  jurídicos  dos
municípios associados à Granbel;

nº 1.216/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério da Saúde pedido de providências para que a Sra. Patrícia Chueiri possa
comparecer à audiência pública prevista para o dia 22 de maio de 2015, que debaterá
a cancerologia em Minas Gerais e a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro
de 2012;

nº 1.272/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire e Ricardo Faria,
em que solicitam seja  encaminhado à  Secretaria  de  Estado de Saúde pedido  de
providências  para  incluir  o  Hospital  Geraldo  Ferreira  Gandra,  no  Município  de
Itamarandiba, no Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais;

nº 1.273/2015, dos deputados Arlen Santiago e Ricardo Faria, em que solicitam seja
encaminhado  ao  Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências  para  que  estude  a
possibilidade  de  habilitar  o  pronto-atendimento  do  Hospital  Imaculada  Conceição
junto  à pasta,  viabilizando recursos  financeiros  de custeio para  a  manutenção do
serviço;

nº 1.274/2015, dos deputados Doutor Jean Freire e Ricardo Faria, em que solicitam
seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que
seja feito o credenciamento do serviço de oncologia do Hospital do Câncer anexo ao
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Hospital Imaculada Conceição junto ao órgão, a fim de garantir recursos financeiros
para o custeio do serviço;

nº 1.275/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire e Ricardo Faria,
em que solicitam seja  encaminhado à  Secretaria  de  Estado de Saúde pedido  de
providências para a construção de Centro de Zoonose e Central do Samu – Serviço
de  Atendimento  Médico  de  Urgência  –  no  Município  de  Curvelo,  garantindo,  ao
mesmo tempo, recursos financeiros de custeio para a manutenção dos serviços;

nº 1.276/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire e Ricardo Faria,
em que solicitam seja  encaminhado à  Secretaria  de  Estado de Saúde pedido  de
providências para que a pasta possa intermediar,  junto ao Ministério da Saúde,  o
credenciamento  do  Hospital  Santo  Antônio,  em  Curvelo,  como  Unidade
Cardiovascular de Alta Complexidade;

nº 1.292/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire e Ricardo Faria,
em que solicitam seja  encaminhado à  Secretaria  de  Estado de Saúde pedido  de
providências para concluir os pagamentos dos convênios firmados com os Municípios
de Curvelo (em especial os Convênios nºs 2.381/2013, para hemodiálise no Hospital
Santo Antônio, e 1.048/2014, para compra de acelerador linear para complementar o
serviço de oncologia em Inimutaba), Itamarandiba, Diamantina, Pompéu, Três Marias,
Senador Modestino, Morro do Garça, Santo Hipólito, Corinto, Gouveia, Unaí, Virgem
da  Lapa,  Capelinha,  Buenópolis,  Rio  Vermelho,  Presidente  Juscelino,  Paracatu,
Inimutaba, Monjolos e Berilo, que tiveram parcelas pagas em 2014 e que possuem
restos a pagar;

nº 1.293/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Carlos Pimenta,
Ricardo Faria e Gil Pereira, em que solicitam seja encaminhado ao governador do
Estado e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências
para  dar  prosseguimento  à  licitação  para  construção  do  Hospital  do  Trauma  em
Montes Claros;

nº  1.294/2015,  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Carlos  Pimenta,  Ricardo  Faria,
Doutor Jean Freire e Gil Pereira, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Saúde pedido de providências para estudar a viabilidade de reorganização
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do Plano Diretor de Regionalização, de forma a dividir a macrorregião Norte em duas
macrorregiões de saúde;

nº  1.295/2015,  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Carlos  Pimenta,  Ricardo  Faria,
Doutor Jean Freire e Gil Pereira, em que solicitam seja encaminhado ao Ministério da
Saúde  pedido  de  providências  para  elevar  o  limite  financeiro  disponível  em
aproximadamente 25 milhões de reais ao ano para custeio das ações e serviços de
saúde  do  Bloco  de  Financiamento  da  Atenção  de  Média  e  Alta  Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar da Macrorregião de Montes Claros;

nº  1.296/2015,  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Carlos  Pimenta,  Ricardo  Faria,
Doutor Jean Freire e Gil Pereira, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Saúde pedido de providências para analisar a possibilidade de criação de
três redes de hospitais microrregionais na macrorregião Norte;

nº 1.297/2015, dos deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Ricardo Faria e Gil
Pereira, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria
de Estado de Saúde pedido de providências para manter a Sra. Olívia Pereira de
Loiola na Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, em virtude do seu
trabalho no referido órgão, por solicitação do Ministério Público;

nº 1.298/2015, dos deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Doutor Jean Freire,
Ricardo Faria e Gil  Pereira,  em que solicitam seja encaminhado ao secretário  de
Estado de Saúde pedido  de  informações  sobre  a  regularização dos  repasses  de
recursos da saúde aos municípios da macrorregião Norte do Estado;

nº  1.357/2015,  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Doutor  Jean  Freire  e  Glaycon
Franco,  em que solicitam seja realizada visita  ao Ministério da Previdência Social
para discutir as demandas apresentadas na 7ª Reunião Extraordinária da comissão;

nº  1.358/2015,  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Doutor  Jean  Freire  e  Glaycon
Franco, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública,
questões de saúde relacionadas aos trabalhadores efetivos e terceirizados da Cemig;

nº 1.359/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião  no  Município  de  Bom  Despacho  para  debater,  em  audiência  pública,  a
suspensão de coletas de sangue realizadas no posto avançado de coleta externa
naquela localidade;
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nº 1.396/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para atender às demandas
encaminhadas  à  Comissão  de  Saúde  pelo  Hospital  Municipal  de  Francisco  Sá,
através de Relatório Analítico Situacional da entidade;

nº 1.397/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde as demandas relativas ao Hospital do Município de
Porteirinha, enviados à Comissão de Saúde pela sua Câmara Municipal, na audiência
pública realizada em Montes Claros no dia 23/4/2015;

nº 1.398/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde as demandas apresentadas pelo Conselho Regional
de Medicina de Minas Gerais à Comissão de Saúde, oriundas das entidades a seguir:
Hospital Santa Rosália, de Teófilo Otôni; Hospital São Vicente de Paulo, de Araçuaí;
Santa Casa de Caridade, de Formiga; Hospital São João de Deus, de Divinópolis; e
Santa Casa de Montes Claros.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  1.399/2015,  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Doutor  Jean  Freire  e  Geraldo
Pimenta, em que solicitam seja realizada audiência pública para debater a situação
da saúde nos municípios com a presença dos presidentes das Comissões de Saúde
das câmaras municipais do Estado;

nº 1.400/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Antônio Jorge e
Geraldo Pimenta,  em que solicitam seja encaminhado à  Secretaria  de  Estado de
Saúde pedido de informações sobre a agenda prevista para as Unidades Móveis de
Mamografia do ano de 2015 para as regiões Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e
Noroeste de Minas;

nº 1.401/2015, dos deputados Arlen Santiago, Geraldo Pimenta, Antônio Jorge e
Doutor  Jean Freire,  em que solicitam seja  encaminhado ao Ministério  Público  do
Estado de Minas Gerais pedido de providências para que envie a esta comissão o
relatório  completo  de  trabalho  realizado  sobre  os  57  hospitais  em  36  municípios
visitados  por  aquele  órgão  que  já  está  em  fase  final  de  elaboração,  conforme
informação obtida  na  audiência  pública  desta  comissão em  Juiz  de  Fora,  no  dia
16/4/2015;
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nº 1.402/2015, dos deputados Arlen Santiago e Geraldo Pimenta, em que solicitam
seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para isentar da
cobrança do ICMS as contas de energia elétrica dos hospitais federais, públicos e
filantrópicos do Estado;

nº 1.403/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  pagar  todas  as  emendas
parlamentares  da  área  da  saúde,  em  especial  as  referentes  aos  hospitais  e
prefeituras do Norte de Minas;

nº 1.404/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a distribuição de medicamentos no Estado, tendo em vista a
dificuldade de acesso aos remédios distribuídos através das farmácias de alto custo;

nº 1.405/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita ao
presidente do Tribunal de Contas da União para debater o tema dos tetos dos gastos
na  saúde  pública  que  estão  inviabilizando  os  atendimentos,  a  necessidade  de
exames específicos para diagnóstico na área da cancerologia que não constam na
tabela do SUS, bem como questões da área de saúde como um todo;

nº 1.406/2015, dos deputados Arlen Santiago e Geraldo Pimenta, em que solicitam
seja realizada visita para permuta de informações sobre a saúde pública no Estado
com  seguintes  órgãos  de  comunicação:  Rede  Globo  Minas,  TV  Alterosa  Belo
Horizonte,  TV  Band  Minas  Gerais,  Record  Minas,  Rádio  Itatiaia,  CBH BH,  jornal
Estado de Minas,  jornal  Hoje em Dia,  jornal  Diário do Comércio,  jornal  Edição do
Brasil e jornal O Tempo;

nº 1.407/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater com a Associação Mineira de Municípios a situação da saúde
nos município mineiros;

nº 1.408/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações quanto aos termos dos
Convênios nºs 681/2010 e 2.370/2013, firmados entre a Irmandade do Hospital da
Santa Casa de Poços de Caldas e o governo do Estado;

nº 1.409/2015, do deputado Isauro Calais,  em que solicita seja realizada visita à
Secretaria de Estado de Saúde, em caráter de urgência, para debate de problemas e
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busca de soluções para a situação dos pequenos hospitais da Zona da Mata, que
correm risco de fechamento e cuja dívida alcança o montante de 50 milhões de reais;

nº 1.410/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para ampliar os leitos de UTI e para
solucionar  os  casos  de  pacientes  que  necessitam  de  atendimento  na  área  de
neurocirurgia nos hospitais do Vale do Aço;

nº 1.411/2015, dos deputados Geraldo Pimenta, Antônio Jorge, Doutor Jean Freire e
Glaycon Franco, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência
pública, o financiamento público das ações e dos serviços de saúde com a presença
da deputada federal Jandira Feghali, incluindo na discussão do tema a contribuição
social do Imposto sobre Grandes Fortunas.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Arlen Santiago, presidente – Glaycon Franco – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 29/4/2015
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados Bosco, Thiago Cota e Wander Borges, membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Bosco, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Wander Borges, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir  e  votar  matéria  constante da  pauta e proposições da comissão.  A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício das Sras. Maria Clara
Lemos  dos  Santos,  professora,  diretora  do  Teatro  Universitário  da  Universidade
Federal de Minas Gerais, em que registra a indignação do corpo docente do referido
teatro pelo fechamento do Teatro Klaus Vianna, e Magdalena Rodrigues, presidente
do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos do Estado de Minas Gerais, em
que  agradece  o  apoio  da  ALMG às  demandas  artísticas  e  culturais,  justifica  sua
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ausência na audiência pública dessa comissão prevista para hoje, às 16h30min, e
formula  votos  de  que  esse  evento  transcorra  dentro  do  mais  alto  espírito  de
entendimento sobre o significado do teatro.  O presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei nº 730/2015, em turno único, para o qual designou relatora a deputada
Cristina Corrêa. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e  a  votação de proposições  que dispensam a apreciação  do  Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
460, 465 e 518. 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  1.415/2015,  da  deputada  Cristina  Corrêa  e  dos
deputados  Geraldo  Pimenta,  Bosco  e  Wander  Borges,  em  que  solicitam  seja
realizada visita dessa comissão à Comunidade dos Arturos, localizada no Município
de Contagem, com a finalidade de acompanhar a visita do Ministro da Cultura a essa
localidade, declarada o primeiro patrimônio imaterial do Estado, agendada para o dia
6 de maio de 2015. São recebidos pela Presidência, para posterior apreciação, os
seguintes requerimentos:

nº 1.412/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita  seja realizada reunião
dessa comissão para debater, em audiência pública, novas formas de execução de
políticas públicas voltadas para a área de cultura, principalmente as relacionadas com
a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e com o Fundo Estadual de Cultura;

nº 1.413/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita  seja realizada reunião
dessa comissão para  debater,  em  audiência  pública,  o  futuro  e  as  condições  de
sobrevivência da Fundação TV Minas Cultural e Educativa;

nº 1.414/2015, do deputado Bosco, em que solicita seja realizada reunião dessa
comissão  para  debater,  em  audiência  pública  no  Município  de  Além  Paraíba,  a
situação  do  patrimônio  cultural  desse  município,  com  atenção  especial  aos  bens
culturais associados ao transporte ferroviário.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
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Bosco, presidente – Ione Pinheiro – Wander Borges.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 30/4/2015

Às  9h1min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os  deputados  Elismar  Prado,
Douglas  Melo,  Noraldino  Júnior  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada
comissão. Estão presentes, também, os deputados Dalmo Ribeiro Silva e Gustavo
Valadares.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Ellismar  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 apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar
proposições  da  comissão.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições, das quais designou relator o deputado mencionado entre parênteses:
Projetos de Lei nºs 488 e 623/2015, no 1º turno (deputado Elismar Prado). 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
118/2015 na forma do Substitutivo nº 1 da comissão de Constituição e Justiça (relator:
deputado  Elismar  Prado).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.149/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  sejam
encaminhados às Operadoras Vivo e Claro pedidos de providências para que seja
instalada antena ou transmissor de serviços de telefonia móvel no Distrito de Era
Nova, Município de Alpercata;

nº  1.150/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  –  Copasa  –  e  à
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento e Água e Esgotamento Sanitário
de Minas Gerais – Asrae – pedidos de informações relativas ao aumento de 15,4% da
tarifa de água e esgoto, principalmente quanto ao aspecto jurídico e econômico que
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envolve a autorização do mencionado reajuste, bem como o cálculo utilizado para se
alcançar respectivo percentual;

nº 1.151/2015, do deputado Carlos Pimenta em que solicita seja encaminhado ao
governador de Estado pedido de providências para que as empresas responsáveis
coloquem em funcionamento imediato os serviços de telefonia celular nos distritos
que receberam as instalações das antenas e equipamentos.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.424/2015, do deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado, ao secretário de Planejamento e Gestão e ao secretário de
Fazenda pedido de providências com vistas ao fornecimento do serviço de telefonia
celular  ao  Distrito  de  Umburaninha,  no  Município  de  Bertópolis,  beneficiado  pelo
programa Minas Comunica II;

nº 1.425/2015, dos deputados Douglas Melo, Elismar Prado, Sargento Rodrigues e
Noraldino Júnior em que solicitam seja realizada reunião desta comissão para que o
administrador do Aeroporto Internacional de Confins preste esclarecimentos sobre os
preços exorbitantes de bebidas, comida e estacionamento que são ali praticados;

nº 1.426/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja encaminhado ao
presidente  da  Telefonia  Claro  pedido  de  informações  acerca  dos  investimentos
previstos  pela  empresa  para  o  Município  de  Lagoa  Santa,  do  reflexo  desses
investimentos na melhoria da qualidade, da expansão da cobertura e dos bairros que
serão contemplados por esses investimentos;

nº 1.427/2015, do deputado Douglas Melo em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, no Município de Sete Lagoas, o
aumento substancial da tarifa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Saae –;

nº  1.428/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, os recursos do tesouro
do Estado, na ordem de 128 milhões de reais, repassados a parceria público-privada
do setor hídrico, e obter esclarecimentos acerca dessa destinação de recursos e seu
impacto para o contribuinte, como no que se refere a uma possível redução no valor
da tarifa de água;
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nº 1.429/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre o aporte de 128 milhões
relativo a um aditivo referente a uma parceria público-privada do setor hídrico, que
teria sido feito com recursos do Tesouro do Estado, e cópia de seu registro, assim
como o fundamento legal para esse aporte; e cópia da ata da reunião do dia 23 de
abril de 2015.

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

Sala das Comissões, 7 de maio de 2015.
Elismar Prado, presidente – Douglas Melo – Noraldino Júnior – João Leite.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

30/4/2015
Às  14h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  João  Leite  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
presentes,  também,  os  deputados  Agostinho  Patrus  Filho  e  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
que a reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 421 a 425, 432 441 a 444, 448,
454, 466, 469, 486, 496 a 502 e 512/2015. 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 1.437/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  que  seja
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implantado  perímetro  de  estacionamento  proibido  nas  vias  públicas  dos  bairros
localizados no entorno do Estádio Governador Magalhães Pinto;

nº 1.438/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à empresa Minas Arena pedido de providências para abertura do Estádio Governador
Magalhães  Pinto  –  Mineirão,  bem  como  do  estacionamento  do  Estádio,  com
antecedência de quatro horas contadas do horário de realização das partidas, e para
que seja permitido o uso da área da esplanada do estádio para instalação de praça
de alimentação nos dias de jogo;

nº 1.440/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à Empresa de Transportes  e  Trânsito  de  Belo  Horizonte  –  BHTrans –  pedido  de
providências para avaliar a possibilidade de criar áreas de estacionamento permitido
nas vias públicas do entorno do Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão,
tendo em vista a largura das vias ali existentes;

nº 1.441/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à Empresa de Transportes  e  Trânsito  de  Belo  Horizonte  –  BHTrans –  pedido  de
providências para a instalação de sinalização fixa de trânsito nas ruas do Bairro São
Luís, na região da Pampulha;

nº 1.442/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  presidente  desta  Casa  pedido  de  providências  para  que  uma  equipe  da  TV
Assembleia faça cobertura da região do entorno do Estádio Governador Magalhães
Pinto – Mineirão, em 13/5/2015, por ocasião do jogo entre as equipes do Cruzeiro e
do São Paulo,  a  fim de obter  imagens sobre uso irregular  das vias  públicas,  em
especial relativamente ao trânsito local, ao comércio ilegal de bebidas e alimentos, à
perturbação do sossego público e à prática de atos obscenos;

nº 1.443/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  que  haja  a
atuação conjunta do 34º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Policiamento
Especializado  na  região  dos  bairros  situados  no  entorno  do  Estádio  Governador
Magalhães Pinto, durante jogos e eventos ali realizados, e para que sejam adotadas
medidas  para  que  os  policiais  empenhados  no  policiamento  no  local  recebam
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treinamento  específico  para coibir  a  prática de contravenções penais  e delitos  de
trânsito;

nº  1.444/2015,  do  deputado Sargento  Rodrigues  e  do  deputado Luiz  Humberto
Carneiro,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  da  comissão  no  Município  de
Conceição das Alagoas, em regime de urgência, para debater, em audiência pública,
o aumento significativo dos índices de violência e criminalidade locais, bem como a
falta de efetivo policial;

nº 1.445/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhada
manifestação de aplauso aos membros da Polícia Federal e do Ministério  Público
Federal, bem como ao juiz federal Sérgio Moro, pela excelência no desenvolvimento
dos trabalhos na operação Lava a Jato, como verdadeiros defensores dos interesses
públicos  e  dos  interesses  dos  cidadãos,  no  combate  incansável  aos  atos  de
corrupção;

nº 1.446/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita sejam realizadas
visitas da comissão às unidades da Polícia Militar em Belo Horizonte com o intuito de
verificar,  in  loco,  as  condições  de  trabalho  dos  policiais,  bem  como os  recursos
logísticos disponíveis a eles;

nº 1.447/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à Prefeitura Municipal  de Belo  Horizonte pedido  de providências  para que envide
esforços junto à empresa Minas Arena, para que seja permitido o uso da área da
esplanada do Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão, para instalação de
praça de alimentação nos dias de jogos realizados no estádio;

nº  1.448/2015,  do  deputado  João  Leite,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT – pedido de providências para
que  a  empresa  concessionária  responsável  pela  duplicação  da  Rodovia  BR-153
construa  um  viaduto  com  passarela  nas  proximidades  da  entrada  principal  do
Município de Prata;

nº 1.450/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
Detran-MG pedido de informações sobre quais são os procedimentos legais aplicados
ao condutor que atinge 20 pontos ao ano na carteira de habilitação e sobre a ordem
cronológica de aplicação desses procedimentos; e que sejam encaminhadas a esta



1280
____________________________________________________________________________

Casa cópias de todos os processos, julgados ou não, no período em que o delegado
Antônio Galvão Dias do Nascimento esteve no Comando do Sipat de Juiz de Fora;

nº 1.455/2015, do deputado João Leite, em que solicita seja realizada reunião da
comissão  para  ouvir,  em  audiência  pública,  denúncia  de  arbitrariedade  cometida
contra  trabalhadores  da  construção  civil  de  Belo  Horizonte  arregimentados  para
trabalho  eventual  em  Sabará,  os  quais  ficaram  detidos  por  oito  dias  em
estabelecimento prisional daquele município.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.463/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Educação, Ciência e Tecnologia,
no Município de Sete Lagoas, para debater, em audiência pública, a violência contra
os universitários na cidade;

nº 1.470/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  das  Comissões  de  Segurança  Pública,  de  Direitos  Humanos  e  de
Participação  Popular  para  debater,  em  audiência  pública,  as  causas,  as
consequências,  os  custos  sociais  e  econômicos  da  violência,  a  morte  e  o
desaparecimento de jovens negros do Estado de Minas Gerais, conforme solicitado
pela Coordenação Nacional das Entidades Negras – Conen.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, EM 30/4/2015

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os
deputados Noraldino Júnior, Agostinho Patrus Filho e Roberto Andrade, membros da
supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  João  Leite.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Noraldino Júnior, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Roberto Andrade, dispensa
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a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício
do Sr. Wellington Prado, deputado federal, cumprimentando a Assembleia Legislativa
pela instalação desta comissão e se desculpando pela ausência à reunião de sua
instalação.  Passa-se  à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem  do Dia),  que compreende  a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.449/2015, dos deputados Noraldino Júnior, Agostinho Patrus Filho e Roberto
Andrade, em que solicitam seja encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido
de providências para que os animais apreendidos na Feira de Arte e Artesanato de
Belo  Horizonte,  no  dia  26  de  abril  de  2015,  não  sejam  devolvidos  aos  supostos
proprietários, mas sim disponibilizados para adoção;

nº 1.453/2015, dos deputados Noraldino Júnior, Agostinho Patrus Filho e Roberto
Andrade,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão com a finalidade de debater a implantação do Plano Estadual
de Proteção aos Animais;

nº 1.458/2015, dos deputados Noraldino Júnior, Fred Costa, Agostinho Patrus Filho,
Roberto Andrade, Ricardo Faria e da deputada Ione Pinheiro, em que solicitam seja
realizada reunião com convidados para debater as propostas e ações da Secretarias
de  Estado  de  Governo,  de  Planejamento  e  Gestão,  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável e de Saúde, no que se refere à proteção animal, com a
presença de representantes desses órgãos;

nº  1.462/2015,  dos  deputados  Noraldino  Júnior,  Roberto  Andrade  e  Agostinho
Patrus  Filho,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais ofício solicitando celeridade na tramitação do
Projeto de Lei nº 1.132/2015, de autoria do deputado Alencar da Silveira Jr. ;

nº 1.471/2015, dos deputados Noraldino Júnior, Agostinho Patrus Filho e Roberto
Andrade,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Presidência  do  Senado  Federal
pedido de providências para que se avalie a possibilidade de serem incluídos no rol
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de animais elencados no Projeto de Lei 2.833/2011, de autoria do deputado Ricardo
Tripoli, as demais espécies vítimas de maus-tratos;

nº  1.482/2015,  dos  deputados  Noraldino  Júnior,  Fred  Costa,  da  deputada  Ione
Pinheiro, dos deputados Agostinho Patrus Filho, Ricardo Faria e Roberto Andrade, em
que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis – Ibama – pedido de informações sobre os resultados
da vistoria realizada no Mercado Central de Belo Horizonte em 26/6/2012, bem como
de vistorias posteriores, que tiveram como objetivo apurar a situação do comércio de
animais vivos no local.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.451/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, o atendimento prestado pelos Centros de Controle de
Zoonoses nos municípios do Estado;

nº 1.452/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, os serviços prestados pelo Controle de Zoonoses de
Belo Horizonte e conhecer sua rotina de trabalho;

nº 1.454/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita ao
Centro  de  Controle de  Zoonoses  de Belo  Horizonte  para  conhecer  sua rotina  do
trabalho;

nº 1.456/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública,  os  serviços  prestados  pelos  centros  de  castração
gratuita em Belo Horizonte;

nº  1.457/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  realizada  visita  à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente para conhecer suas propostas a respeito da
proteção animal;

nº 1.459/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública,  as  políticas  públicas  voltadas  para  o  controle  de
natalidade de cães e gatos no Estado;

nº 1.460/2015, do deputado Noraldino Júnior e do deputado Roberto Andrade, em
que solicitam seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas



1283
____________________________________________________________________________

Gerais  ofício  solicitando  autorização  para  a  realização  de  eventos  bimestrais  de
promoção à adoção de animais a se realizarem no Pátio das Bandeiras desta Casa;

nº 1.461/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião para
debater,  em  audiência  pública,  a  situação do  contingente  felino  na  Faculdade de
Filosofia  e  Ciências  Humanas,  localizada  no  câmpus  da  UFMG,  e  no  Parque
Municipal Américo Renné Giannetti;

nº  1.464/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizado  debate
público  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais  com  o  tema
“Leishmaniose  visceral  canina  –  Prevenção,  aspectos  técnicos  e  jurídicos  do
diagnóstico”;

nº 1.465/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado  Roberto  Andrade,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  ao  canil  do
Município de Ubá com a finalidade de conhecer sua infraestrutura e funcionamento,
tendo em vista denúncia recebida sobre suas condições precárias e maus-tratos aos
animais abrigados;

nº  1.466/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizado  debate
público com o tema “Bem-estar animal: responsabilidade de todos”;

nº 1.467/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado  Roberto  Andrade,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  ao  canil  do
Município  de  Diamantina  com  a  finalidade  de  conhecer  sua  infraestrutura  e
funcionamento, tendo em vista denúncia de condições precárias no local e maus-
tratos aos animais abrigados;

nº  1.468/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  realizado  debate
público com o tema “Os maus-tratos contra animais: Lei nº 9.605, de 1998 x Novo
Código Penal”;

nº 1.469/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado  Roberto  Andrade,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  ao  canil  do
Município  de  Manhuaçu  com  a  finalidade  de  conhecer  sua  infraestrutura  e
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funcionamento, tendo em vista denúncia de condições precárias no local e maus-
tratos aos animais abrigados;

nº  1.472/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  realizada  visita  à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para conhecer suas propostas a respeito da
proteção animal;

nº 1.473/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, a atuação dos Centros de Controle de Zoonoses, no que se refere
ao atendimento  prestado por  esses  centros,  ao  número  de  centros  existentes  no
Estado e à viabilidade de se implantarem novas unidades;

nº 1.475/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, a prestação de serviços por cães no Estado;

nº 1.476/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, a mortandade de peixes na Lagoa da Pampulha;

nº 1.477/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, os malefícios da utilização de veículos de tração animal, no que se
refere à ocorrência de maus-tratos aos animais, ao trânsito e à questão social dos
carroceiros, bem como alternativas à utilização desse meio de transporte;

nº 1.478/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, as políticas públicas estaduais de controle populacional de animais
domésticos e silvestres,  bem como a implementação de programas voltados para
esse fim pelos municípios mineiros, nos aspectos quantitativo e qualitativo;
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nº 1.479/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja encaminhado à Procuradoria-Geral
de Justiça pedido de providências para apuração da situação do comércio de animais
no Mercado Central de Belo Horizonte, em cumprimento às normas instituídas pela
Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária nº 1.069, de 27 de outubro
de 2014,  e  às  demais  normas sanitárias  e  de  proteção  aos animais  aplicáveis  à
atividade;

nº 1.480/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em
audiência  pública,  o  comércio  de  animais  com  base  na  Resolução  do  Conselho
Federal de Medicina Veterinária nº 1.069/2014 e nas demais normas sanitárias e de
proteção aos animais aplicáveis à referida atividade,  a exemplo da Lei Federal  nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

nº 1.481/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em
audiência  pública,  a  regulamentação  da  criação  e  do  comércio  de  animais  de
estimação;

nº 1.483/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, o funcionamento do serviço, os procedimentos sanitários e médico-
veterinários adotados nos centros de castração animal gratuita localizados na Região
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  bem  como  o  sistema  de  cadastro,  registro  e
identificação que permite relacionar os animais a seus tutores;

nº 1.484/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em
audiência  pública,  a  situação  das  organizações  não  governamentais  de  proteção
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animal  de  Minas  Gerais  e  as  possibilidades  de  apoio  a  elas  por  parte  do  poder
público;

nº 1.485/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja enviado ao Conselho Regional de
Medicina Veterinária de Minas Gerais – CRMV-MG – pedido de informações sobre a
fiscalização  do comércio  de  animais  no  Mercado Central  de  Belo  Horizonte,  nos
demais  pontos  de  venda  desses  animais  na  Capital  e  nos  demais  municípios
mineiros, à luz do cumprimento das normas instituídas pela Resolução do Conselho
Federal de Medicina Veterinária nº 1.069, de 27 de outubro de 2014;

nº 1.486/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja realizado debate público com a
finalidade de discutir  a  importância  do controle populacional  ético,  a  apuração de
crimes de maus-tratos e a aplicação da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, os aspectos técnicos e jurídicos relacionados à leishmaniose visceral canina e
o bem-estar animal;

nº 1.487/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, a realização de rodeios, provas do laço e vaquejadas no Estado;

nº 1.488/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade,  em que solicitam seja realizada visita  à Secretaria de
Estado de Educação com a finalidade de debater propostas de ações de educação
ambiental voltadas para a proteção animal;

nº 1.489/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado Roberto Andrade, em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a
Comissão de  Segurança Pública  para  debater,  em audiência  pública,  o  papel  da
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Polícia Militar de Minas Gerais, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais na proteção animal;

nº 1.490/2015, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Fred Costa, da deputada
Ione Pinheiro, do deputado Agostinho Patrus Filho, do deputado Ricardo Faria e do
deputado  Roberto  Andrade,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  chefe  da
Delegacia  Especializada  em  Investigação  de  Crimes  contra  a  Fauna  em  Belo
Horizonte  pedido  de  informações  para  que  encaminhe  relatório  de  atividades
contendo as denúncias protocoladas, o resultado das apurações realizadas e dados
sobre a disponibilidade de materiais e de recursos humanos na delegacia.

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 maio de 2015.
Noraldino Júnior, presidente – Elismar Prado – Roberto Andrade – Anselmo José

Domingos.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 30/4/2015
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília  Campos

(substituindo o deputado Paulo Lamac,  por  indicação da liderança do BMM) e os
deputados  Cristiano  Silveira  e  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Durval
Ângelo,  por  indicação da liderança do BMM),  membros da  supracitada comissão.
Está presente, também, o deputado Professor Neivaldo. Havendo número regimental,
o presidente, deputado Cristiano Silveira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater o 6º
Encontro Estadual de Movimentos Sociais, a ser realizado de 1º a 3 de maio de 2015
nesta casa. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras. Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores –
CUT-MG –;  Marilda de Abreu Araújo, secretária  de Organização da Confederação
Nacional  dos  Trabalhadores  em  Educação  –  CNTE –;  Mônica  Fernandes  Abreu,
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diretora e ativista dos Direitos Humanos da Associação Sindical dos Trabalhadores
em Hospitais de Minas Gerais – Asthemg –; e Maria Abadia de Souza, presidente do
Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas  Gerais  –  Sisipsemg  –;  e  os  Srs.  Padre  João,  deputado  federal;  Afonso
Henrique  de  Miranda  Teixeira,  procurador  de  justiça;  Joceli  Jaison  José  Andrioli,
coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens; Cristiano Meirelles
da Silva, membro da Coordenação Estadual do MST, representando o Sr. Wagner
Vieira Martins, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a
palavra  ao  deputado  Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao
debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.491/2015, dos deputados Rogério Correia e Cristiano Silveira e da deputada
Marília  Campos,  em  que  solicitam  seja  formulada  manifestação  de  apoio  aos
professores do Estado do Paraná que sofreram com a ação de repressão e violência
policial enquanto exerciam democraticamente o direito de se manifestarem;

nº 1.492/2015, do deputado Rogério Correia, da deputada Marília  Campos e do
deputado Cristiano Silveira, em que solicitam seja formulada manifestação de repúdio
ao governo  do Estado do  Paraná pela  ação  de repressão e  violência  policial  na
manifestação dos professores;

nº 1.493/2015, da deputada Marília Campos e dos deputados Rogério Correia e
Cristiano Silveira,  em que solicitam seja formulado voto de congratulações ao Sr.
João Pedro Stélide, líder do Movimento dos Trabalhadores sem Terra – MST –, por
receber a Medalha da Inconfidência, concedida pelo governador do Estado, Fernando
Pimentel;

nº 1.494/2015, do deputado Rogério Correia, da deputada Marília  Campos e do
deputado Cristiano Silveira, em que solicitam seja formulada manifestação de aplauso
às trabalhadoras e trabalhadores em homenagem ao Dia do Trabalhador – 1º  de



1289
____________________________________________________________________________

maio, em especial ao 6º Encontro Estadual dos Movimentos Sociais, realizado de 1º a
3 de maio de 2015;

nº 1.495/2015, do deputado Rogério Correia, da deputada Marília  Campos e do
deputado Cristiano Silveira, em que solicitam seja formulada manifestação de apoio
aos  policiais  militares  do  Estado  do  Paraná  que  se  recusaram  a  participar  da
repressão e violência contra os professores;

nº 1.496/2015, do deputado Rogério Correia, da deputada Marília  Campos e do
deputado Cristiano Silveira, em que solicitam seja formulado voto de congratulações
ao governador Fernando Pimentel por homenagear o Movimento dos Trabalhadores
sem Terra – MST – na pessoa de seu líder, o Sr. João Pedro Stédile, ao conceder a
ele a Medalha da Inconfidência.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Cristiano Silveira, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 4/5/2015
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes e Fábio Avelar Oliveira, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, 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  os  avanços  e  problemas  da  rodovia  MG-050,  que  repercutem
diretamente  no  turismo  e  no  desenvolvimento  econômico  regional.  A Presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Dilma Aparecida de
Oliveira,  vereadora da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, e os Srs.
Marcelo Aguiar,  gerente de operações, representando o Sr.  José Renato Ricciardi,
diretor-presidente da Concessionária Nascente das Gerais – São Paulo (SP), Ailton
Rocha de Sillos, presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de
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Serviços  –  Acis  –,  de  São  Sebastião  do  Paraíso,  Márcio  Pimenta,  presidente  da
Associação dos Transportadores Rodoviários de Carga – Atropar– e da Cooperativa
dos Transportadores Rodoviários de Cargas de São Sebastião do Paraíso, Aparecido
César  Medeiros,  presidente  do  Sindicato  de  Transportadores  Autônomos  de  São
Sebastião do Paraíso – Sinditac –, José Luiz Correa, vereador da Câmara Municipal
de São Sebastião do Paraíso, Edson Ferreira da Silva, presidente da Associação dos
Amigos dos Caminhoneiros, e Renato Barbosa de Andrade, cidadão do Município de
Passos,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a
palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem
ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
Antônio  Carlos  Arantes,  presidente  –  Felipe  Attiê  –  Fabio  Avelar  de  Oliveira  –

Roberto Andrade – Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 5/5/2015
Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Cabo Júlio,  membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: e-mail de cidadão que prefere
não se identificar, encaminhando, por meio do site Fale com a Assembleia, denúncia
de que na cidade de Mutum estão ocorrendo crimes em sequência, que já mataram
cinco pessoas de sua família,estando soltos os acusados, e solicitando a realização
de  visita  da  comissão  ao  município.  Comunica  também  o  recebimento  de
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correspondência publicada no  Diário do Legislativo em 16/4/2015: ofícios dos Srs.
Antônio Carlos de Alvarenga Freitas, delegado-geral de polícia; e Blal Yassine Dalloul,
secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 1.497/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião da
comissão para debater, em audiência pública, denúncia de que agentes de segurança
prisional estão trabalhando com armas de grosso calibre (calibre 12 e fuzis) sem a
devida capacitação;

nº 1.498/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião da
comissão para debater, em audiência pública, suposta desídia da Subsecretaria de
Administração Prisional – Suapi – por não realizar a distribuição de coletes balísticos
para  os  agentes  prisionais  e  socioeducativos  no  Norte  do  Estado,  que,  mesmo
existindo placas novas de coletes  disponíveis na Secretaria de Estado de Defesa
Social, trabalham com placas vencidas, colocando em risco sua integridade física;

nº  1.499/2015,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada visita  da
comissão  à  Penitenciária  de  Francisco  Sá,  acompanhada  de  autoridades  da
Secretaria de Estado de Defesa Social, para apurar denúncia de falta de estrutura no
local, colocando em risco a vida dos agentes que ali trabalham;

nº 1.500/2015,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada visita  da
comissão ao Presídio Regional de Montes Claros, acompanhada de autoridades da
Secretaria de Estado de Defesa Social, para apurar denúncia de falta de estrutura no
local, colocando em risco a vida dos agentes que ali trabalham;

nº 1.501/2015,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada visita  da
comissão à Penitenciária Regional de Patrocínio, acompanhada de autoridades da
Secretaria de Estado de Defesa Social, para apurar denúncia de falta de estrutura no
local, colocando em risco a vida dos agentes que ali trabalham;

nº 1.502/2015,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada visita  da
comissão ao Presídio Alvorada, em Montes Claros, acompanhada de autoridades da
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Secretaria de Estado de Defesa Social, para apurar denúncia de falta de estrutura no
local, colocando em risco a vida dos agentes que ali trabalham;

nº 1.503/2015,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada visita  da
comissão à cadeia pública do Município de Bocaiuva, acompanhada de autoridades
da Secretaria de Estado de Defesa Social, para apurar o fato de que somente um
único agente desarmado faz a segurança de 120 presos, estando alguns soltos no
espaço  interno  da  cadeia,  havendo  grave  perigo  de  rebelião  e  fuga,  situação
verificada pelo referido deputado in loco;

nº  1.504/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião desta Comissão para debater, em audiência pública, sobre armas de fogo e
outros armamentos que, já tendo sido apreendidos, retornam às ruas e são objeto de
novas apreensões;

nº  1.505/2015,  do  deputado  João  Leite,  do  deputado  Cabo  Júlio,  do  deputado
Sargento Rodrigues e da deputada Celise Laviola, em que solicitam seja realizada
reunião da comissão para debater, em audiência pública, a proibição da entrada de
adolescentes em shopping centers;

nº  1.506/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião da comissão em caráter de urgência, para debater, em audiência pública, os
termos dos Projetos de Lei Complementar nºs 14, que altera a Lei Complementar nº
129,  que  contém  a  Lei  Orgânica  da  Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e
15/2015, que altera a Lei nº 5.301, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de
Minas Gerais, para garantir às policiais o direito de requerer sua aposentadoria ou
transferência para a reserva remunerada após 25 anos de contribuição, desde que
contem, pelo menos, 15 anos de efetivo serviço, com proventos integrais;

nº 1.507/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Estado de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil do Estado de
Minas  Gerais  pedido  de providências  para  instalação de plantão  regionalizado no
Município de Viçosa, de modo que as ocorrências policiais ocorridas no Município de
Porto Firme sejam ali encerradas;

nº  1.508/2015,  do  deputado Sargento  Rodrigues,  do  deputado João Leite  e  da
deputada Celise Laviola, em que solicitam seja realizada reunião da comissão com o
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secretário  de  Estado  de  Defesa  Social,  para  debater  a  situação  dos  órgãos  de
segurança pública no Estado, em particular no que toca a alocação de recursos para
o exercício de suas atribuições precípuas e cotidianas, tendo em vista denúncias de
falta  de  combustível  e  manutenção  de  viaturas  da  Polícia  Militar,  de  falta  de
equipamentos para manutenção das atividades dos Bombeiros Militares, entre outras;

nº 1.509/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao Comando da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pedido de providências
visando autorizar os policiais militares do Município de Porto Firme a registrarem o
Termo Circunstanciado de Ocorrência, visto que, após às 18 horas, as ocorrências
policiais  são  encerradas  no  Município  de  Conselheiro  Lafaiete,  impondo  um
deslocamento de 200km (ida e volta)  dos policiais militares, desguarnecendo-se o
Município de Porto Firme;

nº 1.510/2015, do deputado Cabo Júlio e do deputado Sargento Rodrigues, em que
solicitam  seja  encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Estado de Minas
Gerais  pedido  de  providências  para  disponibilizar  um  procurador  de  justiça  para
acompanhar o inquérito policial que apura a morte do Sr. Filipe Salles e a tentativa de
homicídio da policial  civil  Fabiana Aparecida Sales, no intuito  de garantir  lisura na
aplicação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa,
uma vez que o fato envolve policiais civis e militares;

nº 1.511/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
ao  secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  quanto  ao
andamento do projeto para construção de um presídio no Município de Poços de
Caldas, visto que o projeto se encontra aprovado e homologado, aguardando sua
execução;

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para as próximas reuniões extraordinárias, em
6/5/2015,  às  9h30min  e  às  14h15min,  determina a lavratura da  ata  e  encerra  os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio.



1294
____________________________________________________________________________

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.620, EM

5/5/2015
Às  14h35min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei

Miranda, Agostinho Patrus Filho e Durval Ângelo, membros da supracitada comissão.
Está  presente,  também,  o  deputado  Cabo  Júlio.  Havendo  número  regimental,  o
presidente  ad hoc, deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão. A presidência
informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  presidente  e  o  vice-presidente  da
comissão. A seguir, anuncia o registro da candidatura do deputado Vanderlei Miranda
para o cargo de presidente e do deputado Agostinho Patrus Filho para o cargo de
vice-presidente. Submetidas as candidaturas, cada uma por sua vez, à votação pelo
processo nominal, ambos são eleitos por unanimidade. A seguir, o presidente ad hoc
faz a proclamação dos eleitos e declara empossado como vice-presidente o deputado
Agostinho Patrus Filho, a quem passa a direção dos trabalhos. O deputado Agostinho
Patrus Filho declara empossado como presidente o deputado Vanderlei Miranda, a
quem  devolve  a  direção  dos  trabalhos.  O  presidente  agradece  a  confiança  nele
depositada  e,  em  seguida,  designa  como  relator  da  matéria  o  deputado  Durval
Ângelo.  Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de
todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  reunião  extraordinária  do  dia
6/5/2015, às 9 horas, para apreciação do Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição
de Lei nº 22.620, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Vanderlei Miranda, presidente – Durval Ângelo – Tiago Ulisses.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 5/5/2015
Às 15h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

João Leite (substituindo o deputado Bonifácio Mourão, por indicação da liderança do
BVC)  e  Tito  Torres  (substituindo  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da
liderança do BVC), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
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o presidente,  deputado  Duarte  Bechir,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento do deputado Tito Torres,  dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria  constante  da  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  O
presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 655, no 1º turno, cuja relatoria
avoca a si.  Passa-se à 2ª Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação nominal, é aprovado por unanimidade, em turno único, o Projeto
de  Lei  nº  432/2015  (relator:  deputado  Duarte  Bechir).  Submetido  a  votação,  é
aprovado o Requerimento nº 414/201. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.166/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada reunião em
Ituiutaba para debater,  em audiência pública,  a  situação das Apaes da região  do
Triângulo Mineiro;

nº  1.167/2015,  do deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado à
Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para ampliação da oferta de
serviços especializados de reabilitação em deficiência intelectual para o atendimento
às pessoas com transtorno do espectro do autismo;

nº 1.168/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social pedido de informações
sobre  os  programas  desenvolvidos,  a  previsão  de  ações  e  o  financiamento  da
atenção à pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único da Assistência Social
– Suas; as ações de qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho da
pessoa com deficiência; e a incorporação das Apaes como prestadoras de serviços
do Suas;

nº 1.170/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada visita à
Secretaria  de Estado  de Direitos  Humanos,  Participação Social  e  Cidadania  para
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discutir  temas  atinentes  às  políticas  direcionadas  à  pessoa  com  deficiência  sob
responsabilidade dessa pasta;

nº 1.171/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para o estabelecimento de parceria
com  instituições  de  pesquisa  e  ensino  públicas  e  privadas  com  vistas  ao
desenvolvimento  de  estudos  e  projetos  de  atenção  à  pessoa  com  transtorno  do
espectro do autismo;

nº 1.172/2015,  do deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado à
Presidência  da  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para o desenvolvimento de programas de atendimento às pessoas com
transtorno do espectro do autismo e suas famílias por estagiários e residentes que
atuam nos serviços dessa instituição;

nº  1.173/2015,  do deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado à
Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais pedido de providências para o
desenvolvimento  de  programas  de  atendimento  às  pessoas  com  transtorno  do
espectro do autismo e suas famílias por estagiários e residentes que atuam nessa
instituição;

nº 1.529/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com as Comissões de Saúde e de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e
Outras Drogas para debater, com convidados, as ações, voltadas para as pessoas
com deficiência,  de inclusão social  e acessibilidade desenvolvidas pelo Museu de
Ciências Morfológicas da UFMG;

nº 1.530/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências  para  agilizar  a  habilitação  de  novos
núcleos de apoio à saúde da família no Município de Belo Horizonte com vistas a
garantir suporte à Rede Nacional de Assistência à Pessoa com Deficiência;

nº  1.531/2015,  do deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para ampliar e qualificar a
rede de saúde para o atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista,
por meio de investimentos em infraestrutura e capacitação de recursos humanos;

nº 1.532/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
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Secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  o  curso  “Autismo:
identificação de sinais de risco”, especificando o período de realização e o número de
vagas disponíveis.

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

Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
Duarte Bechir, presidente – João Leite – Tito Torres.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 6/5/2015
Às 9h15min, comparece na Sala das Comissões o deputado Celinho do Sinttrocel,

presidente da comissão. Havendo número regimental, o presidente declara aberta a
reunião, dá a ata por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se
destina  a  debater  medidas  para  o  aperfeiçoamento  das  formas  de  escolha  dos
conselheiros tutelares de Minas Gerais. Registra-se a presença da deputada Geisa
Teixeira  e  do  deputado  Isauro  Calais,  membros  da  supracitada  comissão.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Paola
Domingues Botelho Reis de Nazareth, coordenadora do Centro de Apoio Operacional
às  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  da  Criança e  do  Adolescente,
representando o Sr.  Márcio Rogério de Oliveira, promotor  de justiça titular  da 23ª
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Cível, e Karla Roque Miranda Pires,
presidente  da  Fundação  de  Ensino  de  Contagem  –  Funec  –,e  os  Srs.  Tarcísio
Caixeta,  vereador  do  Município de Belo Horizonte;  Davidson Luiz do  Nascimento,
presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Minas
Gerais – Acontemg –; Natanael Carlos Pereira,  coordenador do Fórum Mineiro de
Conselheiros Tutelares, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente,
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente – Geisa Teixeira – Ione Pinheiro.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 6/5/2015
Às  9h23min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Léo  Portela,

Cássio Soares e Tiago Ulisses, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado  Léo  Portela,  declara  aberta  a  reunião  e,  em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Cássio Soares, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres de redação final. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer de redação
final do Projeto de Lei nº 1.265/2015 (relator: deputado Cássio Soares). Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Cássio Soares – Dilzon Melo.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 6/5/2015
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Arnaldo  Silva,  Felipe  Attiê,  Thiago  Cota  e  Professor  Neivaldo
(substituindo  o  deputado  Rogério  Correia,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),
membros da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Cabo Júlio.
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  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
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apreciação do Plenário. O deputado Professor Neivaldo dispensa o prazo de 24 horas
do pedido de vista do parecer do Projeto de Lei nº 484/2015, que lhe foi deferido em
reunião anterior. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no
1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  484/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:
deputado  Vanderlei  Miranda).  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 maio de 2015.
Vanderlei Miranda, presidente – Arnaldo Silva – Felipe Attiê – Tito Torres.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MICHELE ABREU ARROYO PARA O CARGO

DE PRESIDENTE DO IEPHA, EM 6/5/2015
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados  Cristiano  Silveira  e  Thiago  Cota,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, a presidenta  ad hoc, deputada Celise Laviola, 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 da deputada Celise
Laviola  e  do  deputado  Cristiano  Silveira  para  presidente  e  vice–  presidente,
respectivamente.  Após votação,  ambos são eleitos,  para os  respectivos cargos.  A
presidenta  ad  hoc,  deputada  Celise  Laviola,  proclama  o  resultado  da  eleição  e
declara empossado como vice-presidente o deputado Cristiano Silveira. Em seguida,
o vice-presidente declara empossada como presidente a deputada Celise Laviola, a
quem  passa  a  direção  dos  trabalhos.  A  presidenta  agradece  a  confiança  nela
depositada e avoca a si a relatoria. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Celise Laviola, presidenta – Cristiano Silveira – Fábio Cherem.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 6/5/2015
Às 16h14min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados  Bosco  e  Wander  Borges,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
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presente,  também,  o  deputado  Geraldo  Pimenta.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento  do  deputado  Wander  Borges,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de proposições da  comissão.  Submetido  a
votação, é aprovado o seguinte requerimento:

nº 1.579/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita sejam encaminhados
ao  governo  do  Estado  os  documentos  recebidos  na  comissão  que  contêm  as
ponderações  dos  membros  do  Ballet  Jovem  do  Palácio  das  Artes  acerca  do
posicionamento  da  presidência  da  Fundação  Clóvis  Salgado  descrito  em  ofício
recebido na comissão.

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
nº 1.578/2015, do deputado Emidinho Madeira, em que solicita seja realizada visita

da  comissão  ao  Município  de  Nova  Resende  com  a  finalidade  de  conhecer  e
participar do Circuito Mineiro da Queima do Alho, que ocorrerá em 30/5/2015.

A seguir, é aprovado relatório da visita realizada pela comissão à Fundação Clóvis
Salgado,  em 14/4/2015,  o qual  segue publicado após as assinaturas.  Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
Cristina Corrêa, presidente – Thiago Cota – Wander Borges.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Cultura

Local visitado: Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte.
Apresentação

A requerimento dos deputados Bosco, Cristina Corrêa, Wander Borges, Thiago Cota
e Ione Pinheiro, a Comissão de Cultura visitou no dia 14/4/2015 a Fundação Clóvis
Salgado  –  FCS  –,  com  o  objetivo  de  conhecer  a  estrutura,  os  programas  e  as
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atividades  desenvolvidos  pela  Fundação  e,  em  especial,  as  questões  relativas  à
continuação das atividades do Ballet Jovem do Palácio das Artes.

Participaram da visita os deputados Bosco, Cristina Corrêa, Wander Borges e Ione
Pinheiro, que foram recebidos pelo presidente da Fundação, Augusto-Nunes Filho, e
equipe.

Relato
A Fundação  Clóvis  Salgado  é  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  e

responsável pela gestão dos seguintes  equipamentos culturais:  Palácio das Artes,
Serraria Souza Pinto, Centro Técnico de Produção (em Marzagão/Sabará) e Câmara
Sete (antigo Centro de Arte Contemporânea e Fotografia, próximo à Praça Sete). Na
fundação há três corpos artísticos estáveis: a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais
(fundada em 1976), o Coral Lírico de Minas Gerais (1979) e a Companhia de Dança
Palácio das Artes (1971).

O Centro de Formação Artística – Cefar –,  criado de acordo com o parecer  do
Conselho  Estadual  de  Educação  nº  1.144/86,  publicado  em  14/11/1986,  oferece
cursos técnicos e de extensão para formação e qualificação profissional nas áreas de
teatro, dança e música.

O programa de extensão do Cefar incluía três grupos jovens que atuavam como
experiência  de  residência  artística  profissionalizante.  Os  grupos  –  Ballet  Jovem
Palácio das Artes, Big Band Palácio das Artes e Grupo de Choro Palácio das Artes –
eram financiados por projetos aprovados em leis de incentivo à cultura cuja captação
não teve êxito para 2015.

De acordo com representantes dos grupos, ainda é possível viabilizá-la até meados
do  segundo  semestre  deste  ano,  e,  de  fato,  houve  a  prorrogação  do  prazo  de
execução dos projetos da Big Band e do Ballet Jovem, de acordo com ato publicado
em 24/2/2015 no Diário Oficial, sob o argumento de que “há interesse da FCS e do
Instituto  Cultural  Sérgio Magnani  na  continuidade da execução dos projetos”  com
vistas “ao atendimento às demandas da programação da temporada 2015”.

Além  disso,  por  meio  da  aprovação  da  Emenda  nº  482  ao  Projeto  de  Lei  nº
5.497/2015, que deu origem à Lei nº 21.695, de 9/4/2015, que aprovou o orçamento
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do  Estado  para  2015,  foram  destinados  R$492.000,00  à  FCS  para  garantir  a
continuação das atividades dos grupos.

Indagado  sobre  a  situação  do  Ballet  Jovem  e  demais  grupos,  o  presidente  da
Fundação  Clóvis  Salgado  afirmou  aos  parlamentares  que  está  em  curso  uma
reorganização  dos  processos  existentes  na  Fundação,  com  a  finalidade  de
institucionalizar  as  atividades  de  extensão  do  Cefar.  Dessa  forma,  pretende-se
superar  a  instabilidade  de  financiamento  –  nos  últimos  oito  anos  as  atividades
dependeram da viabilização de projetos aprovados em leis de incentivo à cultura, por
prazo determinado e sem garantias  de prosseguimento – e  tornar  mais claros os
critérios  de  permanência  dos  membros  dos  grupos,  fortalecendo  os  vínculos
institucionais.

Nessa reorganização, o Cefar se tornará Cefart – de modo a compreender também
as áreas técnicas, como iluminação,  cenografia,  etc.  – e promoverá atividades de
ensino, pesquisa e extensão. No caso das atividades de extensão, serão estruturadas
residências artísticas em dança e teatro, com tempo determinado de duração e regras
claras sobre a transitoriedade do programa para a complementação da formação do
aluno.

O presidente confirmou, ainda, a cessão de espaço para aulas e ensaios do Ballet
Jovem, bem como o acompanhamento de professores do Cefar ao grupo, em 2015.

Diante da insistência dos deputados acerca da necessidade de estipular regras de
transição para os atuais membros do Ballet Jovem, Augusto Nunes-Filho e os demais
diretores  se  comprometeram  a  buscar  soluções,  provavelmente  com  a  ajuda  da
Fapemig, para viabilizar um projeto-piloto de pagamento de bolsas para as residência
artísticas, a ser viabilizado em 2015, incorporando, neste ano, os membros bolsistas
do atual Ballet Jovem.

Conclusão
Constatou-se  a  relevância  da  parceria  entre  a  Fundação  Clóvis  Salgado  e  a

Comissão  de  Cultura  para  que  as  discussões  e  encaminhamentos  referentes  às
atividades  de  formação  possam  ter  o  necessário  prosseguimento.  Os  deputados
consideraram a visita como o início de aproximação maior entre os dois órgãos.

A Fundação Clóvis  Salgado se  comprometeu a encaminhar  um posicionamento
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formal sobre as questões relacionadas com o Ballet Jovem já na reunião ordinária da
Comissão  de  Cultura  seguinte  à  visita.  E,  de  fato,  esse  posicionamento  foi
encaminhado à comissão por meio de documento.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Bosco, presidente – Ione Pinheiro – Wander Borges.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 7/5/2015
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Douglas  Melo,  Noraldino  Júnior  e  João  Leite  (substituindo  o  deputado  Sargento
Rodrigues, por indicação da liderança do BVC), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Noraldino Júnior,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a 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 1.424/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado, ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao
Secretário de Estado de Fazenda pedido de providências para que adotem medidas
necessárias  ao  fornecimento  do  serviço  de  telefonia  celular  ao  Distrito  de
Umburaninha,  no  Município  de  Bertópolis,  beneficiado  pelo  programa  Minas
Comunica II;

nº 1.425/2015, dos deputados Douglas Melo, Elismar Prado, Sargento Rodrigues e
Noraldino Júnior, em que solicitam seja realizada reunião desta comissão para que o
administrador do Aeroporto Internacional de Confins preste esclarecimentos sobre os
preços exorbitantes de bebidas, comida e estacionamento que são ali praticados;

nº  1.426/2015,  do deputado Douglas Melo,  em que solicita seja encaminhado à
presidente  da  Telefonia  Claro  pedido  de  informações  acerca  dos  investimentos
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previstos por parte da empresa no Município de Lagoa Santa, qual o reflexo desses
investimentos no que diz respeito à melhoria da qualidade e à expansão da cobertura
e quais bairros serão atendidos;

nº 1.427/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, no Município de Sete Lagoas, o
aumento substancial da tarifa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Saae;

nº  1.428/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, os recursos do tesouro
do Estado, na ordem de R$128 milhões, repassados à parceria público-privada do
setor  hídrico,  e  obter  esclarecimentos  acerca  dessa  destinação  de  recursos  e  o
respectivo impacto para o contribuinte, como, por exemplo, no que se refere a uma
possível redução no valor da tarifa de água;

nº 1.429/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao  presidente  da  Copasa-MG  pedido  de  informações,  com  cópia  da  ata  do  dia
23/4/2015, a qual revelaria aporte de R$128 milhões relativos a um aditivo referente a
uma parceria público-privada do setor hídrico, que teria sido feito com recursos do
tesouro do Estado, e cópia de seu registro, assim como o fundamento legal para esse
aporte;

nº  1.580/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Noraldino  Júnior,  em  que
solicita seja encaminhado ao Ministério Público do Estado pedido de providências
para ajuizamento de ação civil  pública em face da Cemig, em função da elevação
significativa do preço da energia elétrica;

nº 1.581/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig – pedido de providências para que
seja explicitada na conta de energia elétrica a cor da bandeira para a próxima fatura;

nº 1.582/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério Público do Estado pedido de providências para que proceda a auditoria em
contrato da empresa Unihealth Logística Hospitalar  com a Prefeitura Municipal  de
Juiz de Fora para a distribuição de medicamentos para o Sistema Único de Saúde,
sendo de fundamental importância o ressarcimento ao erário público municipal de
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recursos pagos pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, relativos a serviços que não
foram efetivamente prestados ao contribuinte.

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, 14 de maio de 2015.
Elismar Prado, presidente – Douglas Melo – Noraldino Júnior – Sargento Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/5/2015

Às  15h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,
Glaycon  Franco  e  João  Vítor  Xavier,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
presentes, também, os deputados Antônio Carlos Arantes, Wander Borges, Anselmo
José  Domingos  e  Roberto  Andrade.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, nos termo do art.120, inciso III, do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que  a  reunião  se destina  a  debater  o  Novo Marco Regulatório  do Setor  Mineral,
anunciado pelo  governo federal,  bem  como a  atual  conjuntura  da  mineração,  em
níveis  nacional  e  internacional,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os deputados
federais  Rodrigo  de  Castro,  Gabriel  Guimarães,  Leonardo Quintão,  Padre  João e
Marcelo Álvaro Antônio;  os  Srs.  José Guilherme Ramos,  subsecretário  de Política
Mineral  e  Energética,  representando  o  secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento
Econômico;  Lourival  Araújo  Andrade,  coordenador  da  Ação  Sindical  Mineral,
representando o diretor da Secretaria de Educação da Confederação Nacional dos
Trabalhadores  na  Indústria  –  CNTI  –  Brasília;  Luiz  Márcio  Viana,  funcionário  de
relações institucionais do Sindextra, representando o diretor-presidente do Instituto
Brasileiro de Mineração – Ibram – e presidente do Sindicato da Indústria Mineral do
Estado de Minas Gerais – Sindiextra; Celso Cota Neto, prefeito municipal de Mariana
e presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais – Amig;
Alexander Silva Salvador de Oliveira, prefeito municipal  de Itabirito; e Waldir  Silva
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Salvador  de  Oliveira,  consultor  de  Relações  Institucionais  e  Desenvolvimento
Econômico da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais – Amig – e
ex-prefeito de Itabirito, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência na
qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem ao debate, passa a
tecer  suas  considerações  iniciais  e,  em  seguida,  passa  a  palavra  aos  demais
deputados presentes. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas  notas  taquigráficas.  Registra-se  a  presença  dos  deputados  Thiago  Cota  e
Rogério Correia. O presidente, nos termos do art. 125 do Regimento Interno, prorroga
a reunião por duas 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, 13 de maio de 2015.
Gil Pereira, presidente – Glaycon Franco – Dilzon Melo – Tony Carlos.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 12/5/2015

Às 9h5min, 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.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Sargento  Rodrigues,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  no  art.  120,  III,  do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Antônio Carlos de
Alvarenga Freitas, delegado-geral de Polícia, publicado no  Diário do Legislativo em
7/5/2015. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, cuja relatoria
avocou a si: Projetos de Lei nºs 315 e 486/2015, ambos no 1º turno. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.598/2015,  do  deputado  João  Leite  e  da  deputada  Celise  Laviola,  em  que
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solicitam seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Prevenção e
Combate  ao  Uso  de  Crack  e  Outras  Drogas  e  a  Comissão  Extraordinária  das
Mulheres para dar continuidade ao debate sobre as recomendações, editadas pela
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude Cível de Belo Horizonte, relacionadas
à rede de saúde mental, álcool e outras drogas e ao acolhimento e à adoção de filhos
de mães de usuárias de substâncias entorpecentes;

nº 1.599/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada audiência
pública  no  Município  de  Araçuaí  para  debater  as  condições  de  segurança  no
município e adjacências;

nº  1.600/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater a proposta de modernização da Polícia Civil brasileira,
apresentada no  Projeto  de  Lei  federal  nº  1.949/2007,  que  institui  a  Lei  Geral  da
Polícia Civil e dá outras providências;

nº 1.601/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada visita ao
Instituto Médico-Legal de Belo Horizonte a fim de verificar as condições de trabalho,
funcionamento e atendimento do órgão;

nº  1.602/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
audiência pública, em caráter de urgência, para solicitar  esclarecimentos quanto à
execução  da  Emenda  Orçamentária  nº  40-0,  destinada  à  Polícia  Militar,
especificamente  em  relação  à  aquisição  de  mobiliário  para  o  5º  Pelotão  da  16ª
Companhia Independente de Polícia Militar, com sede no Município de Cambuquira;

nº 1.603/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao comandante-geral  da Polícia Militar  pedido de informações sobre o índice e o
número de ocorrências policiais dos últimos três anos que envolveram armas de fogo
que já haviam sido apreendidas anteriormente pela Polícia Civil;

nº 1.604/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que promova
ações de capina no imóvel ocupado pelo Departamento de Operações Especiais –
Deoesp – e outras medidas necessárias a sua manutenção;

nº 1.605/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  e  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de
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providências para alocar recursos para reforma do edifício ocupado pelo Deoesp, de
modo a melhorar as acomodações e a estrutura de trabalho dos policiais civis  ali
lotados.

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

Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – Celise Laviola – João Leite – Cabo Júlio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO AUGUSTO
NUNES-FILHO PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CLÓVIS

SALGADO, EM 12/5/2015
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Fábio Cherem, Gil

Pereira  e  Antonio  Lerin,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental,  o presidente  ad hoc,  deputado Gil  Pereira, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão. A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  presidente  e  o  vice-
presidente. A seguir, anuncia o registro da candidatura do deputado Fábio Cherem
para o cargo de presidente e a sua própria candidatura ao cargo de vice-presidente.
Submetidas  as  candidaturas,  cada  uma  por  sua  vez,  à  votação  pelo  processo
nominal, ambos são eleitos por unanimidade. Ato contínuo, o presidente ad hoc faz a
proclamação dos eleitos e declara empossado como presidente o deputado Fábio
Cherem, a quem passa a direção dos trabalhos. O deputado Fábio Cherem agradece
a confiança nele depositada, declara empossado como vice-presidente o deputado
Gil Pereira, e em seguida avoca a si a relatoria da Indicação nº 9/2015. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Fábio Cherem, presidente – Cristina Corrêa – Gil Pereira.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 12/5/2015
Às 10h30min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados João Alberto,
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Cristiano  Silveira,  Gil  Pereira  (substituindo  o  deputado  Bonifácio  Mourão,  por
indicação da liderança do BVC), Isauro Calais e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  João
Alberto, 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. O presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: Projetos de Lei  nºs 1.203, 1.212 e 1.255/2015 (Antônio Jorge); 1.201,
1.213,  1.254  e  1.257/2015  (Bonifácio  Mourão);  1.261,  1.202,  1.216  e  1.266/2015
(Cristiano Silveira); 1.198, 1.208, 1.218, 1.250 e 1.256/2015 (Isauro Calais); 1.200,
1.215,  1.204,  1.206,  1.260  e  1.350/2015  (João  Alberto);  1.209,  1.214,  1.211  e
1.217/2015  (Leonídio  Bouças);  e  1.196,  1.210,  1.263,  1.219  e  1.249/2015  (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.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  229,  251,  327,  580,  755,  336  e
621/2015 são retirados da pauta por deliberação da comissão a requerimentos dos
deputados Luiz Humberto Carneiro, os cinco primeiros, e Cristiano Silveira, os dois
últimos.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº
579/2015 (relator: deputado Cristiano Silveira). Registra-se a presença do deputado
Bonifácio Mourão. São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil
e  de  Relações Institucionais  os  Projetos  de Lei  nºs  641 e  919/2015 (relatores:  o
primeiro, deputado João Alberto, e o segundo, deputado Isauro Calais). Na fase de
discussão do parecer do relator, deputado Luiz Humberto Carneiro, que conclui pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 917/2015 com a
Emenda nº 1, em turno único, o presidente defere o pedido de vista do deputado
Cristiano  Silveira.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados  os  pareceres  que
concluem pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade,  no 1º  turno,  do
Projetos de Lei nºs 201, 218, 651/2015 (relator: deputado Isauro Calais), 307/2015
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(relator:  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro)  e  542/2015  (relator:  deputado  João
Alberto).  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  636/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator;
deputado Bonifácio Mourão) e 1.124/2015 (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. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em
turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  985/2015(relator:  deputado  Bonifácio  Mourão).
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, são aprovados, cada
um por sua vez, requerimentos em que se solicita, nos termos do art. 301, parágrafo
único, do Regimento Interno, aos autores dos Projetos de Lei nºs 885, 887 a 890,
923,  951,  952,  962,  964  a  968,  970  e  973/2015,  que  instruam  as  referidas
proposições  com  a  documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Submetidos  a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.616/2015, do deputado Isauro Calais,  em que solicita seja encaminhado ao
Senado Federal manifestação de pesar pelo falecimento do senador Luiz Henrique da
Silveira;

nº 1.618/2015, dos deputados João Alberto e Bonifácio Mourão, em que solicitam
seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Governador Valadares manifestação de
pesar pelo falecimento do vice-prefeito do município, Ronaldo Perim.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  a  ser
realizada no dia 13/5/2015, às 14 horas, com a finalidade de apreciar os seguintes
Projetos  de Lei  nºs 47, 323, 412, 415, 437, 490, 555, 633, 700,  908, 941,  1.120,
1.254, 1.266 e 1.350/2015 e de discutir e votar proposições da comissão, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
João Alberto, presidente – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão – Cristiano Silveira –

Isauro Calais – Vanderlei Miranda.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 692/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo  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 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 692/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Bairros Alvarenga, Florência de Paiva e Maria do Carmo – Acaflomc
–, com sede no Município de Corinto,  pessoa jurídica de direito privado,  sem fins
lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo o atendimento a todos que a
ela se associem, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor
ou crença religiosa.

Com esse propósito, a instituição tem por finalidade melhorar a qualidade de vida
de  seus  associados,  defendendo-os,  organizando-os  e  desenvolvendo  trabalhos
sociais  com  idosos,  jovens  e  crianças,  orientando  sobre  seus  direitos  junto  aos
órgãos  municipais,  estaduais,  federais  e  distribuindo  benefícios  obtidos  junto  à
iniciativa privada.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade  no
Município de Corinto, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 692/2015, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2015.
Geisa Teixeira, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2015

ATAS
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

MULHERES, EM 9/4/2015
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Rosângela Reis,

Geisa Teixeira e Ione Pinheiro, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, a presidente, deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da deputada Geisa Teixeira, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a  discussão e  a  votação de proposições da  comissão.  Submetido  a
votação, é aprovado o Requerimento nº 1.008/2015, da deputada Ione Pinheiro, em
que solicita seja realizada audiência pública conjunta da Comissão Extraordinária das
Mulheres com a  Comissão de Prevenção e Combate  ao  Uso de Crack  e  Outras
Drogas para debater, por recomendação do Ministério Público, a adoção de filhos de
mulheres usuárias de crack e outras drogas.

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 maio de 2015.
Rosângela Reis, presidente – Geisa Teixeira – Ione Pinheiro.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 16/4/2015

Às 9h15min,  comparecem na Câmara Municipal  de Pouso Alegre os deputados
Arlen  Santiago,  Ricardo  Faria  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada
comissão. Estão presentes também os deputados Ulysses Gomes e Antônio Jorge.
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
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comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a debater as
dificuldades  e  demandas  dos  hospitais  do  interior,  em  especial  do  Hospital  das
Clínicas Samuel Libânio, e o impacto da judicialização da saúde nos municípios. A
presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.
Jusselma de  Paiva  Reis,  diretora  administrativa  do  Hospital  das  Clínicas  Samuel
Libânio;  Giselly Gianini  Pelegrini,  secretária  municipal  de Saúde de Pouso Alegre;
Silvia Regina Pereira da Silva, diretora executiva da Fundação de Ensino Superior do
Vale do Sapucaí; e os Srs. José Carlos de Oliveira, secretário executivo do Consórcio
Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí; Ricardo
Zambrana,  vice-presidente  do  Conselho  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde  de
Minas Gerais Regional Pouso Alegre; José Augusto de Andrade, representante do
Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Pouso  Alegre;  Danilo  Amâncio  Costa,  prefeito
municipal de Bueno Brandão e presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário
do  Médio  Sapucaí;  Ricardo  Henrique  Sobreiro,  prefeito  municipal  de  Congonhal;
Rafael de Camargo Huhn, presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Rafael
Tadeu Simões, presidente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio; Carlos Augusto
Tenório Dionísio, prefeito municipal de Cachoeira de Minas; João Mauro Bernardo,
prefeito municipal de Brazópolis; Rodrigo Aparecido, prefeito municipal de Andradas;
Luís Augusto de Faria Cardoso, superintendente Regional de Saúde de Pouso Alegre;
Leandro  Roberto  de  Paula  Reis,  procurador-geral  do  Município  de  Pouso  Alegre;
Mário  Benedito  Costa  Magalhães,  delegado  regional  do  Conselho  Regional  de
Medicina; Paulo Valdir Ferreira, presidente da Associação Médica de Pouso Alegre,
que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao
deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  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  1.174/2015,  dos  deputados  Ricardo  Faria,  Ulysses  Gomes,  Arlen  Santiago,
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Antônio  Jorge  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicitam  seja  realizada  audiência
pública  para  debater  as  experiências  exitosas  dos  consórcios  intermunicipais  de
saúde, bem como a legislação a eles aplicável;

nº  1.180/2015,  dos  deputados  Ricardo Faria,  Ulysses  Gomes,  Arlen  Santiago e
Dalmo Ribeiro  Silva,  em que solicitam seja  encaminhado ao Ministério  da  Saúde
pedido de providências para realizar estudos sobre a viabilidade de habilitação do
pronto-atendimento no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, como
porte III para que possam ser garantidos recursos de custeio para o atendimento de
urgência e emergência na ordem de R$500.000,00.

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

Sala das Comissões, 16 de abril de 2015.
Arlen Santiago, presidente – Ricardo Faria – Antônio Jorge.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 22/4/2015

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta,
Doutor  Jean  Freire,  Glaycon  Franco  e  Antônio  Jorge,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Carlos  Pimenta,
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 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: em 16/4/2015, ofício do
Sr. Carlos Augusto Tenório Dionísio, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde
dos Municípios  da Microrregião do Médio Sapucaí  – Cisamesp –,  em que solicita
apoio  para  o  consórcio  e  o  título  de  utilidade  pública  com  vistas  à  redução  de
impostos; e ofício do Sr. Bilac Pinto, deputado federal, agradecendo o convite desta
comissão para a audiência pública em Pouso Alegre e informando da impossibilidade
de comparecimento em virtude da agenda semanal da Câmara dos Deputados. O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
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relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projeto de Lei nº 27/2015, no
1º turno (deputado Arlen Santiago), Projeto de Lei nº 31/2015, no 1º turno (deputado
Ricardo Faria), Projetos de Lei nºs 476 e 519/2015, ambos em turno único (deputado
Glaycon  Franco),  e  Projeto  de  Lei  nº  551/2015,  no  1º  turno  (deputado  Carlos
Pimenta).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e  a  votação de proposições  que dispensam a apreciação  do  Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 377/2015, com a Emenda nº 1,
do deputado Carlos Pimenta. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.136/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para que seja revogado o Decreto nº
46.649, de 2014, e seja editado novo decreto concedendo autonomia administrativa
ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg;

nº  1.138/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  debater  o  atendimento  ortopédico  pelo  Sistema  Único  de
Saúde no Estado;

nº 1.139/2015, do deputado João Leite, em que solicita seja realizada reunião com
convidados  para  debater  o  projeto  de  lei  que  tem  por  objetivo  instituir  o  Dia  de
Conscientização da Cardiopatia Congênita no Estado;

nº  1.140/2015,  do  deputado Ricardo Faria,  em que  solicita  seja  realizada visita
técnica ao Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte, para verificar as condições
de infraestrutura e equipamentos necessários à manutenção dos atendimentos;

nº 1.141/2015, do deputado João Leite, em que solicita seja realizada reunião com
convidados para debater o projeto de lei que tem por objetivo instituir no Estado a
política de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer bucal;

nº 1.142/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas a garantir a participação de
representante de nível central daquela pasta nas audiências públicas desta comissão
que serão realizadas nos municípios do interior do Estado ao longo do ano de 2015,
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sem  prejuízo  da  participação  dos  gerentes  regionais  de  Saúde,  além  de
representantes do Conselho Estadual de Saúde e do Ipsemg;

nº 1.143/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja realizada visita ao
SaúdeLog,  operador  logístico  contratado  para  armazenamento  e  distribuição  de
medicamentos e outros itens adquiridos pela Secretaria de Saúde, com o objetivo de
verificar os medicamentos estocados, sua quantidade, a data de entrada no local e os
prazos para dispensação;

nº  1.174/2015,  dos  deputados  Ricardo  Faria,  Ulysses  Gomes,  Arlen  Santiago,
Antônio  Jorge  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicitam  seja  realizada  audiência
pública  para  debater  as  experiências  exitosas  dos  consórcios  intermunicipais  de
saúde, bem como a legislação a eles aplicável;

nº 1.226/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
Sind-Saúde-MG e ao Sindpúblicos-MG pedido de providências com vistas a garantir a
participação de representantes nas audiências públicas da Comissão de Saúde que
serão realizadas nos municípios do interior do Estado ao longo do ano de 2015;

nº 1.231/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  e  ao  secretário  de  Saúde  correspondência  do  Cisamesp
recebida durante reunião em Pouso Alegre.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  1.202/2015,  do deputado Ricardo Faria,  em que solicita  seja encaminhado à
Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  averiguar  a  possibilidade  de
inserção do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapias Ocupacionais da 4ª Região
no Conselho Estadual de Saúde, alterando o Decreto nº 45.559, de 3 de março de
2011,  que dispõe sobre a organização e as  atribuições do Conselho Estadual  de
Saúde e dá outras providências;

nº 1.203/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério da Saúde pedido de providências para encaminhamento de representante
em todas as audiências  públicas desta  comissão quando o  referido  ministério  for
convidado;

nº 1.204/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita ao
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Sr. Ademar Chioro, ministro da Saúde, para debater temas afetos à saúde pública no
Estado;

nº 1.209/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  demandas  da  saúde  pública  que  afetam  os  municípios  da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, convidando o presidente da Associação dos
Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte – Granbel –, o secretário de
Estado  de  Saúde,  além  de  prefeitos  e  procuradores  jurídicos  dos  municípios
associados à Granbel;

nº 1.216/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério da Saúde pedido de providências para que a Dra. Patrícia Chueiri possa
comparecer à audiência pública que debaterá a cancerologia no Estado e a aplicação
da Lei nº 12.732, de 2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de pacientes com
neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início, previsto para o dia
22/5/2015.

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, 23 de abril de 2015.
Arlen Santiago, presidente – Ricardo Faria – Doutor Jean Freire.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 23/4/2015

Às 9h15min, comparecem na Câmara Municipal  de Curvelo, os deputados Arlen
Santiago,  Doutor Jean Freire e Ricardo Faria,  membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Arlen Santiago, declara aberta a
reunião e,  em virtude  da aprovação de requerimento  do  deputado Ricardo Faria,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a debater as demandas e dificuldades dos pequenos hospitais do interior do
Estado, localizados na região Central,  e o impacto da judicialização da saúde nos
municípios. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras. Rejane Valgas de Oliveira Galvão, secretária municipal de Saúde de Curvelo,
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representando o Sr. Maurílio Soares Guimarães, prefeito desse município; e a Irmã
Terezinha Madureira Gonçalves, diretora do Hospital Imaculada Conceição; e os Srs.
Duarte  Severino  Gomes,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Curvelo;  Erildo  do
Espírito Santo Gomes, prefeito municipal de Itamarandiba; Rubens Silvério da Silva,
presidente do Conselho Municipal de Saúde de Curvelo; e Anderson Matias da Cruz,
diretor administrativo do Hospital Santo Antônio, de Curvelo, que são convidados a
tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  autor  do  requerimento  que  deu origem  ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião.  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 1.272/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire e Ricardo Faria,
em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências
para incluir  o Hospital Geraldo Ferreira Gandra, do Município de Itamarandiba, no
Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais;

nº 1.273/2015, dos deputados Arlen Santiago e Ricardo Faria, em que solicitam seja
encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências para habilitar o serviço
de  pronto-atendimento  do  Hospital  Imaculada  Conceição  nesse  ministério,
viabilizando recursos financeiros de custeio para a manutenção do serviço;

nº 1.274/2015, dos deputados Doutor Jean Freire e Ricardo Faria, em que solicitam
seja encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que seja feito o
credenciamento do serviço de oncologia do Hospital do Câncer anexo ao Hospital
Imaculada Conceição nessa secretaria, a fim de garantir  recursos financeiros para
seu custeio;

nº 1.275/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire e Ricardo Faria,
em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências
para  a  construção  de  um  centro  de  zoonoses  e  uma  central  do  Serviço  de
Atendimento Médico de Urgência no Município de Curvelo, garantindo-se recursos
financeiros para a manutenção desses serviços;
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nº 1.276/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire e Ricardo Faria,
em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências
para que o órgão possa intermediar junto ao Ministério da Saúde o credenciamento
do  Hospital  Santo  Antônio,  em  Curvelo,  como  unidade  cardiovascular  de  alta
complexidade;

nº 1.292/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire e Ricardo Faria,
em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências
para concluir os pagamentos dos convênios firmados com os Municípios de Curvelo
(em  especial  os  convênios  nºs  2.381/2013,  para  hemodiálise  no  Hospital  Santo
Antônio, e 1.048/2014, para compra de acelerador linear para complementar o serviço
de  oncologia  em  Inimutaba),  Itamarandiba,  Diamantina,  Pompéu,  Três  Marias,
Senador Modestino, Morro do Garça, Santo Hipólito, Corinto, Gouveia, Unaí, Virgem
da  Lapa,  Capelinha,  Buenópolis,  Rio  Vermelho,  Presidente  Juscelino,  Paracatu,
Inimutaba, Monjolos e Berilo que tiveram parcelas pagas em 2014 e que possuem
restos a pagar.

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

Sala das Comissões, 23 de abril de 2015.
Arlen Santiago, presidente – Carlos Pimenta – Ricardo Faria – Doutor Jean Freire.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,
EM 23/4/2015

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac, Ivair
Nogueira e Professor Neivaldo, membros da supracitada comissão. Está presente,
também,  a  deputada  Cristina  Corrêa.  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 debater o andamento das
obras  e  a  previsão  para  a  conclusão  do  Complexo  Cidade  das  Águas,  com  a
instalação dos laboratórios de alta complexidade e a discutir e votar proposições da
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comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do
deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membro  dessa  comissão,  em  que  comunica  que
esteve ausente da visita agendada para o dia 16 haja vista que esse deputado estava
participando de audiência pública da Comissão de Saúde no Município de  Pouso
Alegre, e do Sr. Felipe Estabile Moraes, membro da comissão organizadora da VII
Conferência  Municipal  de  Educação,  em  que  solicita  sejam  indicados  três
representantes da Assembleia Legislativa para participarem como delegados nessa
conferência  promovida  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  pelo  Conselho
Municipal  de  Educação.  Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência
publicada no Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofício da
Sra.  Mariah  Brochado,  secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  adjunta  (9/4/2015);
despacho da presidência desta Casa que, “nos termos do inciso IV do art. 173 do
Regimento Interno, deixa de receber o requerimento nº 815/2015 dessa comissão”
(16/4/2015) e ofício do deputado Rogério Correia, líder do Bloco Minas Melhor, em
que  comunica  a  indicação  do  deputado  Professor  Neivaldo  para  compor,  como
membro efetivo, esta comissão (17/4/2015).

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Miguel
Corrêa Júnior, secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais e
presidente da Cidade das Águas Unesco-Hidroex, que é convidado a tomar assento à
mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais e concede a palavra à deputada e aos deputados presentes.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas
taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.250/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja realizada visita
desta comissão às instalações e aos laboratórios recém-criados na Universidade do
Estado  de  Minas  Gerais,  unidade  de  Passos,  destinados  a  receber  o  curso  de
medicina,  com  a  finalidade  de  conhecer  e  prestar  apoio  àquela  nova  escola  de
medicina do Estado;
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nº  1.251/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião desta comissão, conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação  Social  para  debater,  em  audiência  pública  no  Município  de  Uberlândia,  os
desdobramentos da Lei Complementar nº 100, de 2007, com ênfase no Instituto de
Previdência dos servidores da educação;

nº  1.252/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública  no  Município  de
Uberlândia, a reforma da grade curricular do ensino médio no Estado;

nº  1.255/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião desta comissão para debater,  em audiência pública,  as  consequências da
implementação da Cidade das Águas no Município de Frutal, com a presença do ex-
secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Sr. Luiz Antônio
Rodrigues Elias e do ex-secretário de Estado de Obras Públicas;

nº 1.257/2015, do deputado Professor Neivaldo, em que solicita seja encaminhado
ao Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia pedido de providências para que envie
à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa as cópias das atas das reuniões
desse órgão nas quais foram debatidas, em parceria com a Fundação de Amparo à
Pesquisa de Minas Gerais e a Universidade do Estado de Minas Gerais, a criação e a
implantação do projeto Cidade das Águas no Município de Frutal;

nº 1.258/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita desta
comissão à Cidade das Águas, localizada no Município de Frutal, com a finalidade de
verificar sua estrutura e averiguar se os recursos disponibilizados foram condizentes
com a necessidade do incremento científico e tecnológico do Estado;

nº 1.259/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita sejam encaminhadas ao
Tribunal  de  Contas  e  ao  Ministério  Público  Estadual  as  notas taquigráficas  da  5ª
Reunião Ordinária desta comissão acompanhadas de pedido de providências para
que, no exercício de suas competências, possam averiguar se os recursos financeiros
disponibilizados  e  utilizados  na  implantação  da  Cidade  das  Águas,  localizada  no
Município  de  Frutal,  foram  aplicados  de  forma  regular  e  adequada  às  reais
necessidades do projeto e se esses recursos geraram efetivo progresso à ciência e
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tecnologia do Estado, notadamente na região do Triângulo Mineiro e do município em
que o projeto se encontra instalado.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.261/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, aspectos do desenvolvimento do
programa Escola Integrada, em Belo Horizonte, em atendimento à correspondência
enviada a esta comissão pelo Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Belo Horizonte na qual se informa que não estão sendo realizados os repasses de
recursos  daquele  programa  para  as  entidades  cadastradas,  conforme  convênio
estabelecido  na  Resolução  nº  3,  de  2010,  conjunta  da  Secretaria  de  Estado  e
Secretaria Municipal de Educação;

nº 1.262/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, a falta de repasses de recursos
para o funcionamento da Escola de Tempo Integral do Município 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 maio de 2015.
Paulo Lamac, presidente – Douglas Melo – Carlos Pimenta – Professor Neivaldo.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 5/5/2015

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Geisa Teixeira e
Rosângela  Reis  e  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente , deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada
Rosângela Reis,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual  é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício das deputadas
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Geisa Teixeira e Rosângela Reis e do deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a
inclusão de representantes da Secretaria de Estado de Panejamento e Gestão, do
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais e da Agência Nacional
de Telecomunicações na lista de convidados da audiência pública aprovada por esta
comissão no Requerimento nº 1.302/2015. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições
sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  É  convertido  em  diligência  à  Agência  de
Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  o  Projeto  de  Lei
Complementar nº 1/2015 (relator:  Dalmo Ribeiro Silva).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 426, 455 e 506/2015. 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 1.208/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita sejam realizadas visitas
desta comissão aos Viadutos Guararapes,  Gil  Nogueira,  Montese,  Monte Castelo,
Oscar Niemeyer e ao Elevado da Avenida João Samaha, em Belo Horizonte;

nº  1.211/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que solicita  seja  realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, as irregularidades no processo
de  construção  dos  Viadutos  Guararapes,  Gil  Nogueira,  Montese,  Monte  Castelo,
Oscar Niemeyer e do Elevado da Avenida João Samaha, em Belo Horizonte;

nº  1.214/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  realizada  reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, a utilização do antigo prédio do
Instituto Nacional  do Seguro Social  –  INSS –,  localizado na Avenida Prudente de
Morais, Região Centro-Sul de Belo Horizonte;

nº  1.217/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas  à  Promotoria  de  Justiça  de  Habitação e  Urbanismo –  PJHU –  do
Ministério  Público  de  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião
Extraordinária  desta  comissão,  que  debateu  a  concessão  de  licença  para  a
construção  de  condomínio  na  mata  do  Bairro  Planalto,  no  Município  de  Belo
Horizonte;
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nº  1.220/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte as notas
taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária desta comissão, que debateu a concessão
de licença para a construção de condomínio na mata do Bairro Planalto, no Município
de Belo Horizonte;

nº  1.221/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas  à  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  as  notas
taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária desta comissão, que debateu a concessão
de licença para a construção de condomínio na mata do Bairro Planalto, no Município
de Belo Horizonte;

nº  1.512/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  realizada  reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, o encerramento das atividades
do Balett Jovem e o funcionamento do Centro de Formação Artística – Cefar – da
Fundação Clóvis Salgado;

nº 1.513/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, no Município de Juiz de Fora, as
consequências, impactos sobre a população e soluções para o transporte de cargas
sobre trilhos que passam pelo perímetro urbano;

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  1.514/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada
visita ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG –, para
conhecer a posição do governo sobre as obras emergenciais da Rodovia MG 290,
que liga Pouso Alegre à Jacutinga, na divisa de São Paulo;

nº 1.515/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, o aumento dos furtos e roubos
de bicicletas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

nº 1.516/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater,  em audiência  pública,  a implantação da bilhetagem
eletrônica nos táxi-lotação, em Belo Horizonte, uma vez que seus usuários são os
mesmos que utilizam ônibus;
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nº  1.517/2015,  do  deputado Gustavo Valadares,  em que solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  ao  Município  de  Santo  Antônio  do  Grama,  pelas  obras
realizadas a partir de 2013. Requer ainda seja dada ciência à Sra. Alcione Ferreira de
Albuquerque Lima, prefeita municipal;

nº 1.518/2015, dos deputados Antônio Jorge, Isauro Calais, Lafayette de Andrada,
Wander Borges, Noraldino Júnior e Missionário Marcio Santiago, em que solicitam
seja  realizada  reunião  desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública  ,  no
Município de Juiz de Fora, a implantação da Região Metropolitana de Juiz de Fora;

nº 1.519/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita desta
comissão ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para tratar do aumento da
alíquota do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – no Município de
Belo Horizonte e sobre o aumento da base de cálculo deste imposto, tendo em vista
as recentes avaliações dos imóveis feitas pelo município;

nº 1.520/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja encaminhado ao titular
da  Superintendência  de  Desenvolvimento  da  Capital  –  Sudecap  –  pedido  de
informações sobre o cronograma de realização de obras no Centro de Referência da
Pessoa Idosa;

nº 1.521/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada visita desta
comissão ao Centro de Referência da Pessoa Idosa, localizado em Belo Horizonte,
para acompanhar as obras de melhoramento do local;

nº  1.522/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  realizada  reunião
desta comissão no segundo semestre do corrente ano, para debater, em audiência
pública, as obras do Centro de Referência da Pessoa Idosa, localizado no Município
de Belo Horizonte, visando o acompanhamento destas;

nº  1.523/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  realizada  reunião
desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  a  doação  do  imóvel  para  a
Creche Vó Angelina, localizada no Bairro Grajaú, em Belo Horizonte.

Logo após, é aprovado o relatório da visita realizada ao Centro de Referência da
Pessoa  Idosa  Vereador  Sérgio  Ferrara,  conhecido  como  “Tancredão”,  em  Belo
Horizonte, no dia 23/4/2015, às 10 horas, que segue publicado após as assinaturas.

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, 7 de maio de 2015.
Geisa Teixeira, presidente.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Local  visitado:  Centro  de  Referência  da Pessoa Idosa Vereador  Sérgio Ferrara,
conhecido como “Tancredão”, em Belo Horizonte

Apresentação
A requerimento do deputado Fred Costa, a Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização visitou, no dia 23/4/2015, às 10h, o Centro de Referência da Pessoa
Idosa Vereador Sérgio Ferrara, conhecido como “Tancredão”, em Belo Horizonte. O
objetivo da visita foi apurar os motivos pelos quais a reforma e expansão do centro se
encontram atualmente paralisadas.

Participaram da visita  a  deputada Geisa  Teixeira;  Maria  Fontana Cardoso Maia,
coordenadora  de  Direitos  da  Pessoa  Idosa  de  Belo  Horizonte;  Márcia  Marília
Figueiredo,  coordenadora  do  Centro  de  Referência  da  Pessoa  Idosa  de  Belo
Horizonte; Carlos Alberto dos Passos, presidente do Movimento de Luta Pró-Idoso de
Minas  Gerais;  o  Maj.  Dênio  Sebastião  Marino  de  Carvalho,  chefe  da  Seção  de
Direitos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais, representando o cel. PM Marco
Antônio Badaró Bianchini, comandante-geral; e diversos representantes da ONG Luz
e Sabedoria, que reúne pessoas idosas.

Relato
A  visita  ao  Centro  de  Referência  da  Pessoa  Idosa  Vereador  Sérgio  Ferrara,

conhecido como “Tancredão”, equipamento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
foi  conduzida  pelas  servidoras  municipais  Maria  Fontana  e  Márcia  Figueiredo.
Inicialmente  foram  apresentadas  as  instalações  de  atendimento  do  centro,
constituídas por duas salas multiuso, uma quadra coberta e uma quadra descoberta.
As servidoras descreveram as atividades ali  desenvolvidas,  que incluem aulas  de
dança, violão, ginástica, informática e educação de jovens e adultos, entre outras.
Esclareceram também que, embora o centro tenha foco no atendimento aos idosos,
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ele  é  aberto  ao  público  de  todas  as  idades,  recebendo  cerca  de  mil  pessoas
diariamente.

Com relação à infraestrutura física, as servidoras relataram que é atualmente um
limitador  para  as  atividades  do  centro,  sendo  necessário  seu  aperfeiçoamento  e
expansão, e prestaram as seguintes informações sobre as obras de melhoria. Já foi
elaborado um plano de construção e reformas do local, a ser executado em etapas
sucessivas. A primeira etapa, já realizada, contemplou a cobertura da primeira quadra
do centro. As próximas intervenções incluem a construção de novas salas multiuso,
cozinha e refeitório, além da pavimentação da pista de caminhada. A segunda etapa,
entretanto, que contempla a cobertura da segunda quadra e a construção de duas
salas de aula, encontra-se paralisada há cerca de dois anos devido a problemas com
a  construtora  contratada  para  realizar  a  obra.  Devido  ao  descumprimento  de
obrigações contratuais por parte da empresa, a Prefeitura de Belo Horizonte realizou
o distrato, o que, combinado com questionamentos por parte da contratada, impediu o
avanço das obras.

Conforme  explicaram  as  servidoras  municipais,  no  final  de  2014  os  problemas
administrativos  referentes  àquele  contrato  haviam  sido  solucionados,  tendo  sido
garantidos  ainda  recursos  financeiros  do  município  e  do  governo  federal.  Dessa
forma,  e  tendo sido  obtida  aprovação do projeto  da  segunda fase de reforma do
centro por parte da Caixa Econômica Federal, está sendo preparada nova licitação
para a realização da segunda fase das obras. Segundo Maria Fontana, caso não haja
problemas referentes à licitação,  as  obras devem se iniciar  no segundo semestre
deste ano.

Conclusão
Tendo sido solucionados os problemas que culminaram na paralisação das obra de

reforma e expansão do centro de referência, a retomada das obras deve ocorrer em
breve. Cabe a esta comissão continuar acompanhando o tema, de forma a apoiar a
melhoria do atendimento prestado pelo centro de referência, que, conforme pôde ser
verificado na visita,  cumpre papel importante na promoção da saúde e integração
social da população idosa de Belo Horizonte.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2015.
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Dalmo Ribeiro Silva – Rosângela Reis – Geisa Teixeira.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 5/5/2015
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João  Alberto,  Antônio  Jorge,  Bonifácio  Mourão,  Cristiano Silveira  e  Isauro  Calais,
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 João Alberto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício do deputado Fábio Cherem, requerendo juntada de
atestado da presidente da Câmara Municipal de Perdões, necessário à tramitação do
Projeto  de  Lei  nº  742/2015,  e  e-mail da  Sra.  Maria  de  Lurdes  Alves  Wenceslau,
cidadã, solicitando a aprovação dos Projetos de Lei nºs 380 e 691/2015. O presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores
os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei Complementar nºs 15 e
19/2015 e Projetos de Lei nºs 783, 891, 963, 971, 997, 1.067, 1.119, 1.122, 1.133,
1.152, 1.156, 1.163, 1.166,  1.175, 1.186 e 1.190/2015 (Antônio Jorge);  Projeto de
Resolução nº 10/2015, Projetos de Lei Complementar nºs 20 e 25/2015 e Projetos de
Lei nºs 878, 999, 1.051, 1.060, 1.073, 1.076, 1.078, 1.127, 1.135, 1.141, 1.153, 1.160,
1.169,  1.170,  1.179  e  1.187/2015  (Bonifácio  Mourão);  Projeto  de  Resolução  nº
8/2015, Projetos de Lei Complementar nºs 23, 27 e 29/2015 e Projetos de Lei nºs
934,  1.002,  1.061,  1.077,  1.098,  1.099,  1.106,  1.121,  1.131,  1.148,  1.159,  1.165,
1.167, 1.181, 1.189 e 1.192/2015 (Cristiano Silveira); Projetos de Lei Complementar
nºs 14, 17 e 18/2015 e Projetos de Lei nºs 840, 880, 956, 994, 1.064, 1.068, 1.088,
1.096, 1.132, 1.136, 1.143, 1.151, 1.173, 1.174, 1.182 e 1.183/2015 (Isauro Calais);
Projetos de Resolução nºs 7 e 9/2015, Projetos de Lei Complementar nºs 11, 22 e
24/2015 e Projetos de Lei nºs 780, 909, 929, 1.001, 1.063, 1.116, 1.117, 1.134, 1.144,
1.145, 1.154, 1.158, 1.162, 1.171, 1.177 e 1.185/2015 (João Alberto); Projetos de Lei
Complementar  nºs  21,  30  e  31/2015  e  Projetos  de  Lei  nºs  765,  em  virtude  de
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redistribuição, 789, 920, 943, 1.041, 1.065, 1.123, 1.128, 1.129, 1.130, 1.137, 1.155,
1.157,  1.184,  1.188,  1.191  e  1.248/2015  (Leonídio  Bouças);  Projeto  de  Lei
Complementar  nº  16/2015 e Projetos  de Lei  nºs  785,  874,  876,  877,  969,  1.010,
1.058, 1.066, 1.083, 1.090, 1.120, 1.126, 1.140, 1.161, 1.164, 1.178 1.180, 1.193 e
1.194/2015 (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. Os Projetos de Lei nºs 221, 231, 330, 478, 487, 758
e 1.016/2015 são retirados da pauta por deliberação da comissão, a requerimentos
dos deputados: Cristiano Silveira nos três primeiros e no penúltimo; Antônio Jorge no
quarto e quinto; e Bonifácio Mourão no último projeto. Após discussão e votação é
aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em
turno único, do Projeto de Lei nº 797/2015 na forma do Substitutivo nº  1 (relator:
deputado Leonídio Bouças). 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 39/2015 (relator: deputado Bonifácio
Mourão,  em  virtude  de  redistribuição);  49,  86,  93,  99,  133  e  217/2015  (relator:
deputado Cristiano Silveira); 130/2015 (relator: deputado João Alberto); 131, 193 e
210/2015  (relator:  deputado  Isauro  Calais);  233/2015  (relator:  deputado  Leonídio
Bouças).  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os
pareceres  que concluem pela  juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  no  1º
turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  143/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº1  (relator:
deputado Cristiano Silveira);  212/2015 (relator:  deputado João Alberto) e 341/2015
(relator: deputado Isauro Calais). Na fase de discussão dos pareceres dos relatores,
deputado  Bonifácio  Mourão,  em  virtude  de  redistribuição,  que  conclui  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 202/2015 na forma
do Substitutivo nº 1, no 1º turno, e do relator deputado Cristiano Silveira, que conclui
pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  do  Projeto  de  Lei  nº
319/2015, no 1º turno, o presidente defere os pedidos de vista do deputado Antônio
Jorge.  O  Parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  322/2015,  no  1º  turno,  deixa  de  ser
apreciado  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelo
respectivo  relator,  deputado  Leonídio  Bouças.  Registra-se  a  saída  do  deputado
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Bonifácio Mourão. Na fase de discussão do parecer do relator, deputado Leonídio
Bouças,  que  conclui  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  do
Projeto de Lei nº 344/2015, o presidente defere o pedido de vista do deputado Antônio
Jorge.  O  Parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  368/2015,  no  1º  turno,  deixa  de  ser
apreciado  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelo
respectivo  relator,  deputado  Leonídio  Bouças.  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 375 (relator:
deputado João Alberto) e 443/2015 (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 447 na forma do Substitutivo nº 1
(relator:  deputado  Isauro  Calais),  768  (relator:  deputado  Cristiano  Silveira)  e
1.248/2015 com a Emenda nº1 (relator: deputado Leonídio Bouças). 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  461  e  493/2015  (relator:  deputado  João  Alberto);  576  e  644/2015  (relator:
deputado  Isauro  Calais);  585/2015  (relator:  deputado  Cristiano  Silveira).  São
convertidos  em  diligência:  à  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações
Institucionais  os  Projetos  de  Lei  nºs  618  e  974/2015  (relator:  deputado  Cristiano
Silveira);  à  Secretaria  de Estado de Casa Civil  e  de Relações Institucionais  e ao
prefeito municipal de Inhapim o Projeto de Lei nº 619/2015 (relator: deputado Isauro
Calais); à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais os Projetos
de Lei nºs 663 e 664/2015 (relator: deputado Antônio Jorge); à Secretaria de Estado
de Casa Civil e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 671/2015; ao autor, ao
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e à Secretaria
de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 829/2015; ao
autor, à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais e ao prefeito
municipal  de  Carmésia  o  Projeto  de  Lei  nº  886/2015  (relator:  deputado  Leonídio
Bouças, sendo o primeiro  em virtude de redistribuição);  ao autor,  à  Secretaria  de
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais e ao prefeito municipal de Dionísio
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o Projeto de Lei nº 699/2015; à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais e ao autor o Projeto de Lei nº 756/2015; ao diretor-geral do Instituto
Estadual de Florestas e ao prefeito municipal de Carmópolis de Minas o Projeto de
Lei  nº 852/2015 (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.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o
parecer que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, em turno
único, do Projeto de Lei nº 764/2015 (relator: deputado Cristiano Silveira). 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, são aprovados, cada um por sua
vez, requerimentos em que se solicita, nos termos do art. 301, parágrafo único, do
Regimento Interno, aos autores dos Projetos de Lei nºs 738 a 743, 759 a 761, 763,
811, 828, 844 a 847/2015 e ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais, relativamente aos Projetos de Lei nºs 632 e 737/2015, que instruam as
referidas proposições com a documentação necessária a sua tramitação. Submetido
a votação é aprovado o requerimento nº 1.524/2015, do deputado Cristiano Silveira,
em que solicita seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências
para que envie a esta Casa projeto de lei que conceda ao servidor público estadual o
direito a folga remunerada para fins de exames oncológicos preventivos. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
João  Alberto,  presidente  –  Isauro  Calais  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –  Cristiano

Silveira – Gilberto Abramo.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 5/5/2015

Às  15h2min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Deiró  Marra,
Celinho do Sinttrocel, Agostinho Patrus Filho (substituindo o deputado Anselmo José
Domingos, por indicação da liderança do BCMG), Bonifácio Mourão (substituindo o
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deputado Neilando Pimenta, por indicação da liderança do BVC) e Carlos Pimenta
(substituindo o deputado Gustavo Valadares, por indicação da liderança do BVC),
membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, a deputada Rosângela
Reis e os deputados Antônio Carlos Arantes, Ivair Nogueira e Isauro Calais. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e,
nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa que a  reunião  se destina  a  debater  o  plano de
desenvolvimento  do  Aeroporto  Carlos  Drummond  de  Andrade,  na  Pampulha,  os
novos voos nacionais que passaram a operar no terminal, a transferência dos voos
regionais para o Aeroporto Internacional Presidente Tancredo Neves, em Confins, e a
prestação  dos  serviços  aéreos  pela  Azul  Linhas  Aéreas.  A  seguir,  comunica  o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. George Alex Lima, chefe da
assessoria  parlamentar  da  Agência  Nacional  de  Aviação  Civil,  informando  a
impossibilidade de comparecimento do diretor-presidente a esta reunião, bem como a
indicação de representante, em virtude de outros compromissos agendados para esta
data. Comunica, ainda, o recebimento de ofício do Sr. Carlos Evandro da Fonseca,
superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
no Estado, publicado no Diário do Legislativo em 1º/5/2015. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o
Requerimento nº 513/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos
pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  1.533/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento pedido de providências para
inserção  no  Programa  de  Concessões  de  Infraestrutura  do  Governo  Federal  a
duplicação da BR-135, desde o entroncamento da BR-040 até o Município de Montes
Claros, e a duplicação da BR-251, no trecho compreendido entre Montes Claros e a
BR-116;

nº 1.534/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
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governo do Estado pedido de providências para realização da operação tapa buraco
e recapeamento da MG-401, no trecho asfaltado que liga os Municípios de Jaíba e
Matias Cardoso, até a barragem do Rio São Francisco;

nº 1.535/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja encaminhado
à Subsecretária de Comunicação Social pedido de informações sobre o motivo pelo
qual  o Portal  de Investimentos e Publicidade, inaugurado em 2014 e que fornece
informações sobre os investimentos publicitários, parou de ser atualizado; a adoção
ou não do critério de pregão eletrônico para contratação de serviços gráficos pela
Subsecretaria de Comunicação Social e, em caso negativo, sobre o motivo da não
adoção; os fornecedores de serviços contratados diretamente ou através de agências
de publicidade, bem como os valores dos contratos e serviços prestados a partir de
1º/1/2015;  os  investimentos  em  publicidade  realizados  a  partir  de  1º/1/2015,
especificando-se os critérios utilizados para a sua definição, assim como a relação
dos  valores,  dos  objetos  e  dos  veículos,  incluindo-se  patrocínios,  campanhas
publicitárias e balanços oficiais.

A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.
Altamir de Araújo Rôso Filho, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Rafael  Oliveira,  diretor  de  Pesquisa,  Informação  e  Estatística,  representando  o
secretário de Estado de Turismo, Mário Jorge Fernandes de Oliveira, superintendente
do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, Eduardo Bernis, secretário municipal de
Desenvolvimento, representando o secretário  municipal  de Administração Regional
Pampulha,  Dante  Cafaggi,  representando  o  prefeito  municipal  de  Montes  Claros,
Ronaldo da Silva Veras, assessor da presidência para Assuntos Institucionais da Azul
Linhas Aéreas, representando o presidente dessa empresa, Dany Henrique Lima de
Oliveira,  representante  da  BH  Airport,  Alberto  Fajerman,  diretor  de  Relações
Institucionais da Gol Linhas Aéreas, e Antônio Donizete, gerente de operações da
Líder Táxi Aéreo, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência tece
suas  considerações  iniciais  e  concede  a  palavra  aos  demais  autores  dos
requerimentos  que  deram  origem  ao  debate:  deputados  Ivair  Nogueira,  Bonifácio
Mourão, Carlos Pimenta, Isauro Calais, Celinho do Sinttrocel e Alencar da Silveira Jr.,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
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que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
Deiró Marra, presidente – Gustavo Valadares – Anselmo José Domingos – Neilando

Pimenta.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 6/5/2015
Às  9h15min,  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  e  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Durval
Ângelo,  por  indicação da liderança do BMM),  membros da  supracitada comissão.
Está presente também a deputada Marília Campos. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Cristiano Silveira, declara aberta a reunião e, nos termos do art.
120, inciso III,  do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina
a  debater  a  situação  das  ocupações  urbanas  por  moradia  em  Belo  Horizonte  e
Região  Metropolitana,  tendo  em  vista  a  garantia  dos  direitos  fundamentais.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria
Isabel Valadares Mesquita, engenheira da Companhia de Habitação do Estado de
Minas  Gerais  –  Cohab-Minas;  Cleide  Aparecida  Nepomuceno,  defensora  pública
especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e  Socioambientais;  Clara  Moreira
Maranha,  advogada  do  Coletivo  Margarida  Alves;  Charlene  Cristiane  Egídio,
coordenadora  da ocupação Rosa Leão;  Edna Gonçalves  Lopes,  coordenadora da
ocupação Esperança;  Maria  Eliene Lopes  Veloso,  integrante  da  ocupação Vitória;
Isabela  Gonçalves  Miranda,  coordenadora  das  Brigadas  Populares,  e  Cristiane
Campos Ribeiro, representante da ocupação Barreirinho Ibirité;  e os Srs. Claudius
Vinicius  Leite  Pereira,  presidente  da  Cohab-Minas;  Adriano  Ventura,  vereador  do
Município de Belo Horizonte; Afonso Henrique de Miranda Teixeira, coordenador do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários; Frei
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Gilvander Luís Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais;
Leonardo Péricles Vieira Roque, coordenador do movimento Luta nos Bairros, Vilas e
Favelas, e Anderson Alves de Oliveira, representante das ocupações de Nova Lima e
Rio Acima, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como autor do
requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  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 1.546/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado às
Prefeituras  Municipais  de  Belo  Horizonte,  Nova  Lima,  Rio  Acima,  Contagem,
Vespasiano,  Venda  Nova,  Ibirité  e  Ribeirão  das  Neves  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas desta reunião,  para realização dos esforços
possíveis  no  sentido  de  assegurar  acesso  aos  direitos  sociais  previstos  na
Constituição Federal, em particular no art. 6º, aos moradores das ocupações urbanas
localizadas nos municípios sob sua administração;

nº 1.552/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita sejam encaminhadas
ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos  e  Apoio  Comunitário  do  Ministério  Público  de  Minas  Gerais  as  notas
taquigráficas desta reunião;

nº 1.553/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências,
acompanhado das  notas  taquigráficas  desta  reunião,  com vistas  a  implementar  e
efetivar mecanismos para a solução pacífica e conciliatória de conflitos rurais,  por
direito à terra, e urbanos, por direito à moradia;

nº 1.554/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Chefia da Polícia Civil e à Procuradoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais
pedido de providências para agilidade e empenho nas investigações e conclusão do
inquérito envolvendo a morte de Manoel Ramos de Souza – Manoel Bahia –, líder
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comunitário e coordenador da ocupação Vitória, localizada na 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, 8 de maio de 2015.
Cristiano Silveira, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

6/5/2015
Às  9h35min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  João  Leite  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado  Léo  Portela.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Sargento  Rodrigues,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.536/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite, Cabo Júlio e Léo
Portela, em que solicitam seja realizada visita desta comissão ao chefe da Polícia
Civil e ao comandante-geral da Polícia Militar para discutir a situação das prisões em
flagrante na região metropolitana de Belo Horizonte, e à Central de Flagrantes da
Polícia Civil, para verificar as condições de funcionamento da unidade;

nº 1.537/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Fred Costa, em
que solicitam seja realizada reunião desta comissão no Bairro Buritis, na capital, para
debater,  em  audiência  pública,  os  índices  de  criminalidade  na  região  e  ouvir
moradores e lideranças comunitárias sobre o tema;

nº  1.538/2015,  dos deputados  Cabo Júlio  e  Léo Portela,  em que solicitam seja
realizada reunião desta comissão para debater, em audiência pública, a inclusão dos
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guardas  municipais  e  dos  agentes  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  no
sistema de Registro de Eventos de Defesa Social – Reds –, a fim de agilizar o trâmite
das ocorrências policiais;

nº 1.539/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre a
previsão do pagamento do prêmio de produtividade do ano de 2013 aos servidores do
Poder Executivo, considerando as inúmeras indagações encaminhadas, notadamente
pelos servidores da Defesa Social;

nº 1.541/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao chefe da Polícia Civil e ao comandante da Polícia Militar pedido de informações
sobre o índice de criminalidade no Município de Mutum, bem como sobre o número
de inquéritos e denúncias realizadas.

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

Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 6/5/2015
Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gil Pereira, Bosco

e Glaycon  Franco,  membros da  supracitada comissão.  Está  presente,  também, o
deputado  Arnaldo  Silva.  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  pareceres de redação final  e
proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Eduardo
Lima Andrade Ferreira, diretor-presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais,
informando  que  a  companhia  está  efetuando  um  levantamento  de  mercado  no
Município de Montes Claros para embasar um futuro estudo de viabilidade técnico-
econômica sobre a construção de um gasoduto para atendimento ao Norte de Minas.
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  1.540/2015,  dos  deputados  Arnaldo  Silva,  Bosco e  Glaycon Franco,  em que
solicitam seja realizada audiência pública para debater os procedimentos inerentes à
prestação de serviços da Cemig, tendo em vista a necessidade de ampliação de rede
e  infraestrutura  elétrica  para  atendimento  rural  e  urbano,  em  seus  aspectos
comerciais e industriais;

nº 1.542/2015, do deputado Gil  Pereira, em que solicita seja realizada audiência
pública  para  debater  as  ações  necessárias  para  o  prosseguimento  das  obras  de
construção da barragem de Jequitaí;

nº 1.544/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião com
a convidada Mariana Vasconcelos  para debater  o aplicativo desenvolvido por  ela,
denominado Agrosmart,  que visa à economia de água e de energia  elétrica  e ao
aumento da produtividade na agricultura irrigada.

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

Sala das Comissões, 11 de maio de 2015.
Gil Pereira, presidente – Glaycon Franco – João Vítor Xavier.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 6/5/2015
Às 10h5min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Felipe  Attiê,  Thiago Cota,  Cabo Júlio  (substituindo o  deputado
Arnaldo Silva, por indicação da liderança do BMM) e Professor Neivaldo (substituindo
o  deputado  Rogério  Correia,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  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 a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
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do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,
deputado Vanderlei Miranda, em virtude de redistribuição, que conclui pela aprovação
do Projeto de Lei nº 484/2015 na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, o presidente
defere o pedido de vista do deputado Professor Neivaldo. Após discussão e votação,
é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.248/2015
com a Emenda nº 1 (relator: deputado Felipe Attiê). 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 302/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr.,  em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  os  seguintes  assuntos  referentes  à
Loteria  Mineira:  quantos  contratos  existem  e  estão  em  vigor  atualmente  entre  a
Loteria Mineira e outras empresas com o objetivo de exploração de jogos lotéricos;
quais empresas, que atuam por contrato com a Loteria Mineira, estão inadimplentes
em relação a esta; se há algum contrato em que a Loteria Mineira figure como parte,
que tenha sido alvo de subcontratação ou cessão de direitos e deveres; se o contrato
entre a Loteria Mineira e a Intralot está sendo integralmente cumprido por ambas as
partes;  e  qual  o  motivo  de  não  haver  mais  terminais  operados  pela  loteria
convencional nas ruas;

nº 1.179/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja encaminhado ao
secretário  de  Estado  de  Fazenda  e  ao  advogado-geral  do  Estado  pedido  de
informações sobre as medidas adotadas em defesa do Estado para a diminuição da
transferência de recursos para a União, em decorrência da Lei Complementar nº 148,
de 25/11/2014, e sobre os motivos pelos quais o Estado não ajuizou nenhuma ação
nesse sentido; e seja encaminhada cópia deste requerimento ao procurador-geral de
Justiça;

nº 1.388/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada visita às
Secretarias  de  Estado  de  Fazenda  e  de  Desenvolvimento  Econômico  com  a
finalidade de discutir a carga tributária do Estado, a guerra fiscal entre os Estados,
bem como o consequente reflexo no desenvolvimento econômico de Minas Gerais;
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nº  1.389/2015,  do  deputado Arnaldo  Silva,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria de Estado de Fazenda pedido de providências para eliminação da taxa de
royalties de franquias na composição da base de cálculo do ICMS;

nº  1.390/2015,  do  deputado Arnaldo  Silva,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  à  Advocacia-Geral  do  Estado  pedido  de
providências  para  realização  de  trabalhos  objetivando  à  consolidação  legislativa
tributária do Estado e consequente simplificação da legislação;

nº 1.391/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado, à Secretaria de Estado de Fazenda e à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão pedido de providências para manutenção do regime das
parcerias público-privadas com base na antecipação do ICMS;

nº  1.392/2015,  do  deputado Arnaldo  Silva,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de Estado  de Fazenda pedido  de  providências  para  fixação de regras
objetivas de tributação aplicáveis ao setor de impressão;

nº  1.393/2015,  do  deputado Arnaldo  Silva,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de Estado de Fazenda pedido de providências  para que seja revisto o
sistema de glosa de créditos de ICMS do setor de mercadorias de Minas Gerais;

nº 1.394/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja encaminhado ao
secretário  de  Estado  de  Fazenda  pedido  de  informações  acerca  dos  empenhos
cancelados relacionados às despesas realizadas, bem como das despesas realizadas
sem o devido empenho prévio, detalhadamente relacionadas e com as respectivas
justificativas;

nº 1.395/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja realizada reunião
para debater,  em audiência pública, os fatores que motivaram o cancelamento de
empenhos  relacionados  a  despesas  realizadas,  bem  como  o  cancelamento  de
despesas realizadas sem o devido empenho prévio.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca  os  membros  da  comissão  para  a  reunião  extraordinária  de  hoje,  às
10h35min, para apreciação do parecer sobre o Projeto de Lei nº 484/2015, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
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Tiago Ulisses, presidente – Felipe Attiê – Thiago Cota – Vanderlei Miranda – Cabo
Júlio – Professor Neivaldo.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 6/5/2015
Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e

os deputados Cássio Soares e Inácio Franco,  membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Cássio Soares, declara aberta a
reunião e,  em virtude da aprovação  de  requerimento  do  deputado Inácio  Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir  e votar proposições da
comissão.  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  15/2015  é  retirado  da  pauta  por  deliberação  da
comissão, a requerimento da deputada Marília Campos. Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que concluem, em turno único,
pela aprovação do Projeto de Lei nº 9/2015, com a Emenda nº 1 da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: deputado Inácio Franco, em virtude de redistribuição);
pela  aprovação na forma  do Substitutivo  nº  2  da  Comissão de Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável e pela rejeição do Substitutivo nº 1 da Comissão de
Constituição  e  Justiça  do  Projeto  de  Lei  nº  320/2015  (relatora:  deputada  Marília
Campos);  e  pela  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  da  Comissão  de
Constituição  e  Justiça  do  Projeto  de  Lei  nº  422/2015  (relator:  deputado  Inácio
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 1.379/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado à
diretora-presidente da Copasa e à diretora-geral do IEF pedido de informações sobre
o posicionamento dessas entidades em relação às alterações realizadas no plano
diretor do Município de Contagem que impactam a área de preservação ambiental
Vargem das Flores;
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nº 1.550/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  para debater,  em
audiência  pública,  no  Município  de  Buritis,  a  construção  ilegal  de  barragens
clandestinas  no  Rio  Urucuia,  não  autorizadas  pela  legislação  e  pelos  órgãos  de
estado  competentes  nem  construídas  segundo  os  ditames  técnicos  exigidos,  e
discutir a grave situação de insustentabilidade hídrica regional decorrente disso, com
a resultante  degradação acelerada dos cursos d`água principal  e afluentes dessa
bacia fluvial da região Noroeste de Minas, o que atinge toda a área de proteção desse
sistema ambiental;

nº 1.551/2015, dos deputados Cássio Soares e Inácio Franco e da deputada Marília
Campos, em que solicitam seja realizada reunião da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  com  a  presença  da  Emater,  Copasa,
Copam e outras entidades a preservação das nascentes no Estado.

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

Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
Cássio Soares, presidente – Inácio Franco – Dilzon Melo – Marília Campos.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

6/5/2015
Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Cabo Júlio,  membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. 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
1.555/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  João  Leite  e  Cabo  Júlio  e  da
deputada  Celise  Laviola,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião,  em  caráter  de
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urgência, com a presença do secretário de Estado de Defesa Social, do subsecretário
de Estado de Administração Prisional, do subsecretário de Estado de Atendimento às
Medidas  Socioeducativas,  do  comandante-geral  da  Polícia  Militar  e  do  chefe  da
Polícia Civil para debater o sistema prisional e socioeducativo do Estado. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio – Celise Laviola – João

Magalhães.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
18ª LEGISLATURA, EM 6/5/2015

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Geisa Teixeira e
Ione Pinheiro  (substituindo o  deputado Tito  Torres,  por  indicação da liderança do
BVC) e o deputado Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada comissão. Está
presente,  também,  o  deputado  Geraldo  Pimenta.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Celinho do Sinttrocel, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da deputada Geisa Teixeira, 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,
acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores
os deputados mencionados entre parênteses: Projeto de Lei nº 557/2015, no 1º turno
(Celinho do Sinttrocel), Projeto de Lei nº 692/2015, em turno único (Geisa Teixeira).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos
de Lei nºs 387/2015 (relator: deputado Isauro Calais), 472, 473 e 561/2015 (relatora:
deputada Geisa Teixeira), que receberam parecer por sua aprovação. Votaram “sim”
as deputadas  Geisa  Teixeira  e  Ione Pinheiro  e  o  deputado Celinho do Sinttrocel.
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  1.556/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de
providências  para  que  constitua  um  observatório  dos  direitos  da  criança  e  do
adolescente, bem como dos conselhos tutelares;

nº  1.557/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Secretaria  de  Estado de Direitos  Humanos,  Participação Social  e
Cidadania  pedido  de  providências  para  que seja  constituído  um  observatório  dos
direitos da criança e do adolescente, bem como dos conselhos tutelares;

nº  1.558/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Prefeitura  Municipal  de  Pitangui  pedido  de informações,  as  quais
devem ser também enviadas à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pitangui,
acerca  dos  requisitos  para  a  candidatura  a  membro  dos  conselhos  tutelares
constantes no  edital  da  eleição a ser  realizada em outubro de 2015 e acerca do
fundamento  normativo  da  exigência  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  para  a
referida candidatura;

nº  1.559/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de
informações  contendo relatório  da  implantação  do  Sistema de Informação para  a
Infância e a Adolescência em Minas Gerais;

nº  1.560/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social pedido
de providências  para retomar a implantação da Escola de Conselhos e estudar  a
possibilidade  de  formalizar  parceria  com  a  Fundação  de  Ensino  de  Contagem  –
Funec –, para a realização de capacitação de conselheiros tutelares;

nº  1.561/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e
Cidadania pedido de informações sobre a implantação do Sistema de Informação
para a Infância e a Adolescência – Sipia – nos municípios do Estado;

nº  1.562/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
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encaminhado aos deputados federais por Minas Gerais pedido de providências para
apoiar a aprovação do Projeto de Lei nº 8.008/2014, que dispõe sobre a criação do
piso salarial para os conselheiros tutelares;

nº  1.563/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  TV  Minas  pedido  de  providências  para  promover  campanha
institucional esclarecendo, orientando, divulgando e informando a população sobre as
eleições de conselheiros tutelares prevista para outubro próximo;

nº  1.564/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas às Secretarias de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social,  à
Secretaria  de  Estado de Direitos  Humanos,  Participação Social  e  Cidadania  e  ao
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente as notas taquigráficas
da 4ª Reunião Extraordinária desta comissão;

nº  1.565/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal  de Contagem pedido de informações sobre a
estrutura de funcionamento dos conselhos tutelares do município;

nº  1.566/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente desta Casa ofício para a inclusão na programação da TV
Assembleia  de  campanha  institucional  esclarecendo,  orientando,  divulgando  e
informando a população sobre as  eleições de conselheiros tutelares prevista para
outubro próximo;

nº  1.567/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Rádio Inconfidência pedido de providências para promover campanha
institucional esclarecendo, orientando, divulgando e informando a população sobre as
eleições de conselheiros tutelares prevista para outubro próximo;

nº 1.568/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada
visita  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais  para  tratar  do  processo de
eleição dos membros dos conselhos tutelares dos municípios do Estado;

nº  1.569/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Prefeito Municipal de Contagem pedido de informações, as quais
devem ser também enviadas à à 22ª Promotoria de Justiça da Comarca do referido
município, sobre os requisitos para a candidatura a membro dos conselhos tutelares
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constantes no edital da eleição a ser realizada em outubro próximo, bem como sobre
o fundamento normativo da exigência de curso superior para a referida candidatura.

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

Sala das Comissões, 11 de maio de 2015.
Geisa Teixeira, presidente – Rogério Correia.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE LIZA PRADO PARA O CARGO DE

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS
GERAIS – UTRAMIG –, EM 6/5/2015

Às 16h7min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os
deputados Celinho do Sinttrocel e Geraldo Pimenta (substituindo a deputada Geisa
Teixeira, por indicação da liderança do Bloco Minas Melhor), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado Celinho do
Sinttrocel, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar
da primeira reunião da comissão. A presidência informa que a reunião se destina a
eleger  o  presidente  e  o  vice-presidente.  Registra-se  a  candidatura  do  deputado
Celinho do Sinttrocel, para o cargo de presidente e da deputada Ione Pinheiro para o
cargo de vice-presidente. Após votação nominal, cada um por sua vez, são eleitos
para presidente o deputado Celinho do Sinttrocel e para vice-presidente a deputada
Ione Pinheiro, por unanimidade. O presidente ad hoc proclama o resultado da eleição
e declara empossada como vice-presidente a deputada Ione Pinheiro, a quem passa
a  condução  dos  trabalhos.  Em  seguida,  a  vice-presidente  declara  empossado  o
presidente,  deputado Celinho do Sinttrocel.  O presidente acusa o recebimento da
Indicação nº 6/2015, em turno único, da qual designou como relatora a deputada Ione
Pinheiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente – Ione Pinheiro – Geraldo Pimenta.
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ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 7/5/2015
Às  9h10min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Geisa  Teixeira,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,
deputada Geisa Teixeira, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, II do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e
a  subscreve.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o
encerramento  das  atividades  do  Ballet  Jovem  do  Palácio  das  Artes  e  do
funcionamento  do  Centro  de  Formação  Artística  –  Cefar  –  da  Fundação  Clóvis
Salgado,  e a discutir  e votar proposições da comissão. A presidente suspende os
trabalhos da comissão. Reaberta a reunião, estão presentes os deputados Wander
Borges e João Leite. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir as Sras. Adriana Barbosa, gerente de marketing da Fundação Clóvis Salgado,
representando  o  Sr.  Augusto  Nunes  Filho,  presidente  dessa  fundação;  Grécia
Catarina Gonçalves da Costa Santos, bailarina do Ballet Jovem; Bárbara Cristina de
Souza Maia, estudante do Cefar; Cyntia Carneiro Lafetá, advogada do Cefar; Paola
Rittore e Conceição Nicolau, professoras do Cefar;  Regina Helena Alves da Silva,
professora da Universidade Federal de Minas Gerais; Sônia Denise Ferreira Rocha,
mãe de aluno; e o Sr. Nestor Lombida, maestro da Big Band do Palácio das Artes,
que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência tece suas considerações
iniciais e passa a palavra para a deputada e o deputado presentes. Registra-se a
presença do deputado Fred Costa, que assume a presidência da comissão.  Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A
presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
Wander Borges, presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Rosângela Reis.
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/5/2015

Às  10h15min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Montes  Claros  o  deputado

Cristiano Silveira, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Cristiano Silveira, declara aberta a reunião, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  debater  eventual  violação  dos  direitos  humanos  na

execução, por parte da Prefeitura local,  do programa Minha Casa, Minha Vida do

governo  Federal,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Graça  Correa,

vereadora do Município de Montes Claros, e Sônia Gomes de Oliveira, secretária-

geral do Centro de Referência, Apoio e Defesa da Cidadania de Montes Claros; e os

Srs. Paulo Vinicius de Magalhães Cabreira, promotor de justiça de Direitos Humanos

da  Comarca  de  Montes  Claros,  Gustavo  Henrique  Nogueira  Sampaio,

superintendente  Regional  Norte  de  Minas  da  Caixa  Econômica Federal  –  Montes

Claros-MG –, André Ricardo Alves Martins, vice-presidente da Câmara Municipal de

Montes  Claros,  Wanderley  Ferreira  de  Oliveira,  José  Geraldo  Cardoso,  Eduardo

Rodrigues  Madureira,  Edwan  do  Detran,  Oliveira  Lega,  Sérgio  Pereira,  Irmão

Waldiney, Rodrigo Cadeirante e Claudio Prates, vereadores do Município de Montes

Claros,  e  Paulo  Simão,  vereador  do  Município  de  São  João  da  Ponte,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como autor do requerimento que

deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 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, 11 de maio de 2015.

Cristiano Silveira, presidente.
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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 11/5/2015
Às 10 horas, comparece na Câmara Municipal de Barbacena o deputado Cristiano

Silveira,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Cristiano Silveira, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A presidência informa
que a reunião se destina a debater supostas irregularidades e abusos em processos
judiciais  de  perda de guarda de filhos e  de  poder  familiar  por  mães usuárias  de
drogas e prostitutas, bem como a abusividade da destinação dessas crianças para
adoção, e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Vânia  Castro,  vereadora  do
Município de Barbacena; Giovanna Araújo da Cruz, promotora de justiça de Defesa
da Infância e da Juventude da Comarca de Barbacena; Cacilda Araújo, subsecretária
municipal  de  Coordenação  de  Programas  Sociais  de  Barbacena;  Rosana  Paiva
Soares de Quadros, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de  Barbacena;  Marli  Gava da Silva,  vice-presidente da  Comissão de
Direitos Humanos e Ética de Barbacena – Codhe; Adriana Puiatti de Souza Campos,
oficial  judiciária;  e  Ligia  Oliveira,  advogada;  e  os  Srs.  Flávio  Barbosa  da  Silva,
presidente da Câmara Municipal de Barbacena; Amarílio Augusto de Andrade, Carlos
Roberto Batista, Johnson Oliveira Marçal, Luiz Gonzaga de Oliveira, Márcio Zeferino
Ferreira  e  Ronaldo  Braga,  vereadores  do  Município  de  Barbacena;  Herbert  José
Almeida  Carneiro  e  Doorgal  Gustavo  Borges  de  Andrada,  desembargadores  do
Tribunal de Justiça do Estado; Joaquim Martins Gamonal, juiz da Vara de Família e
Cível da Infância e da Juventude da Comarca de Barbacena; Reynaldo Humberto de
Abreu Simões, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Barbacena;
William dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos
Advogados do Brasil  Seção Minas Gerais;  Rodrigo Augusto  de Oliveira de Paula,
presidente do Conselho Tutelar  de Barbacena; Luciano Avlis  Marioley,  membro da
Codhe; Marco Estevão Bonfim da Silva, advogado; e David de Oliveira Dias, pai de
uma das crianças encaminhadas para adoção, que são convidados a tomar assento à
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mesa. O presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  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, 14 de maio de 2015.
Cristiano Silveira, presidente – Geraldo Pimenta – Fábio Avelar Oliveira.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 11/5/2015
Às 14h03min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e o

deputado  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  por
indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, a presidente, deputada Geisa Teixeira, declara aberta a reunião,
dá a ata por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina
a debater a tramitação no Senado Federal do Projeto de Lei nº 4330/2004, que dispõe
sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele
decorrentes, tendo em vista que, conforme já adiantado pelo Presidente do Senado,
Renan Calheiros, a matéria deverá tramitar de forma que possibilite a realização de
um amplo debate em torno do tema. A seguir, comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no Diário do Legislativo em 9/5/2015: ofício do deputado
Rogério Correia, líder do Bloco Minas Melhor, que comunica a indicação do deputado
Geraldo Pimenta para compor, como membro suplente, a Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social. Comunica também o recebimento de e-mail do senador
Aécio Neves, informando a impossibilidade de participar desta audiência pública, por
estar em missão oficial  do Senado Federal.  A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Jô Moraes, deputada federal, e Beatriz da
Silva Cerqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores – Minas Gerais; e os
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Srs. Padre João, deputado federal; Bruno Alves Rodrigues, presidente da Associação
de Magistrados  da Justiça  do  Trabalho  da  3ª  Região;  Bruno Reis  de  Figueiredo,
presidente da Comissão Especial de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB – e conselheiro seccional da OAB-Seção Minas Gerais; José Antônio de
Lacerda,  vice-presidente da Central  dos Trabalhadores e Trabalhadoras do  Brasil,
representando o Sr. Marcelino Orozimbo da Rocha, presidente dessa central; David
Eliude  Silva,  vice-presidente  da  Nova  Central  Sindical  de  Trabalhadores,
representando o Sr. Antônio da Costa Miranda, presidente dessa central; Luiz Cláudio
Araújo,  secretário  jurídico  adjunto  da  União  Geral  dos  Trabalhadores  de  Minas
Gerais,  representando o Sr. Paulo Roberto da Silva, presidente dessa associação;
Gilberto  Antônio  Gomes,  representante  da  Central  Sindical  e  Popular  Conlutas,
representando o Sr. Oraldo de Paiva, coordenador-geral da dessa associação; Pedro
Paulo de Abreu Pinheiro, coordenador do Movimento Mundo do Trabalho contra a
Precarização e diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Minas Gerais;
Fernando  Ferreira  Duarte,  supervisor  do  Escritório  Regional  do  Departamento
Intersindical  de  Estatística  e  Estudos  Sócio-Econômicos;  Valter  de  Assis  Aguiar,
diretor do Sindicato dos Aeroviários de Minas Gerais, representando o Sr. Paulo de
Tarso  Gonçalves  Júnior,  presidente  desse  sindicato;  Jairo  Nogueira  Filho,
coordenador do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética
de  Minas  Gerais;  e  Carlos  Cassiano,  representante  da  Força  Sindical  de  Minas
Gerais,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a
palavra  ao  deputado  Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao
debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente.
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ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

12/5/2015

Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os
deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Cabo Júlio,  membros da supracitada
comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Antônio  Carlos  Arantes.  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 debater a 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 insegurança e exposição a riscos para pedestres, motoristas e

passageiros.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Antônio  Carlos
Alvarenga, delegado-geral de Polícia, publicado no Diário do Legislativo em 7/5/2015.
A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.

Fernando Henrique Arantes, gerente de investimento da Autopista Fernão Dias em
Pouso  Alegre,  e  José  Carlos  Oliveira,  gerente  de  tráfego,  representando  o  Sr.
Helvécio Tamm de Lima Filho, diretor-superintendente dessa concessionária; Cláudio

Lima  Nascimento,  assessor  da  Diretoria-Geral  do  Departamento  de  Estradas  de
Rodagem  de  Minas  Gerais–  DER-MG,  representando  o  Sr.  Murilo  de  Campos
Valadares,  secretário  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  Ricardo  Luiz  da  Mata

Machado, especialista em regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres –
ANTT –, representando Jorge Luiz Macedo Bastos, diretor-geral dessa agência; Fábio
Mutti Ferreira, especialista em regulação da ANTT; Alan Fabrício Duarte, chefe da

seção de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, representando o
Sr. Guido Marcelo Mayol, superintendente da 4ª Superintendência Regional da Polícia
Rodoviária  Federal,  de  Contagem;  Fábio  Mehanna  dos  Santos  Carvalho,  policial

rodoviário  federal;  Renato  Alves  Messias,  policial  rodoviário  federal;  e  Alexandre
Catanhede, policial rodoviário federal, que são convidados a tomar assento à mesa.
O  presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas
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considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os seguintes requerimentos:
nº 1.615/2015, dos deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Cabo Júlio e da

deputada  Celise  Laviola,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Ministério  das

Comunicações  pedido  de  providências  para  a  implementação  de canais  de  rádio
destinados a prestar informações sobre o tráfego nas rodovias do Estado;

nº 1.617/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Cabo Júlio e da

deputada  Celise  Laviola,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  ao  Procurador
Regional da República no Estado para discutir a necessidade de responsabilização
da  concessionária  Autopista  Fernão  Dias,  em  razão  da  má prestação  do  serviço

durante  o  acidente  de  trânsito  ocorrido  em 21/3/2015,  na  altura  do  Município  de
Brumadinho;

nº 1.619/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Cabo Júlio e João Leite e da

deputada  Celise  Laviola,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  ANTT,  ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à Polícia Rodoviária Federal
e às concessionárias Autopista Fernão Dias e Via 040 pedidos de providências para a

implementação  do  Plano  de  Gerenciamento  de  Resíduos  Sólidos  e  para  o
cumprimento do que determina a Lei Estadual nº 13.796, de 20/12/2000, que dispõe
sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras

de resíduos perigosos no Estado.
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, às

9h30min, para debater o sistema prisional e socioeducativo no Estado, principalmente
o déficit  de  vagas  e  suas  consequências  para  a  segurança  pública,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
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Sargento Rodrigues, presidente – Cabo Júlio – João Leite.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

12/5/2015

Às 11h5min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Anselmo José

Domingos,  Fábio  Avelar  Oliveira  e  Geraldo  Pimenta,  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 Avelar Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

434/2015.  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 1.608/2015, do deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Esporte Lazer e Juventude para debater as leis

federais e estaduais de incentivo ao esporte;

nº 1.609/2015, do deputado Fábio Avelar Oliveira, em que solicita seja realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  para  debater  a

realização  de  jogos  amadores  preliminares  aos  jogos  principais,  durante  o

campeonato mineiro de futebol.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.

Geraldo Pimenta, presidente – Glaycon Franco – Fábio Avelar Oliveira.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE FLÁVIO GÓES MENICUCCI PARA O CARGO
DE DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO ESTADO DE MINAS

GERAIS – DEOP –, EM 12/5/2015
Às 14h16min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados  Inácio  Franco  e  Agostinho  Patrus  Filho,  membros  da  supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente ad hoc, deputado Inácio Franco,
declara aberta a reunião e declara que não há ata a ser lida por se tratar da primeira
reunião desta comissão. A presidência informa que a reunião se destina a eleger o
presidente  e  o  vice-presidente.  A  seguir,  anuncia  o  registro  da  candidatura  do
deputado Inácio Franco para o cargo de presidente e do deputado Agostinho Patrus
Filho para o cargo de vice-presidente. Submetidas as candidaturas a votação, ambos
são eleitos para os respectivos cargos. O presidente ad hoc, deputado Inácio Franco,
proclama o resultado da eleição e declara empossado vice-presidente o deputado
Agostinho Patrus Filho. Em seguida, o vice-presidente declara empossado presidente
o  deputado  Inácio  Franco,  a  quem  passa  a  direção  dos  trabalhos.  O  presidente
agradece  a  confiança  nele  depositada  e  avoca  para  si  a  relatoria.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Inácio Franco, presidente – Celise Laviola – Agostinho Patrus Filho.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

13/5/2015
Às  9h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  João  Leite  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  a  deputada  Rosângela  Reis.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Sargento  Rodrigues,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
debater o sistema prisional e socioeducativo no Estado, principalmente o déficit de
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vagas  e  suas  consequências  para  a  segurança  pública.  A  seguir,  comunica  o
recebimento de ofício do Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos, secretário de Estado
de Defesa Social,  informando a  impossibilidade de comparecimento  à  reunião  da
Comissão  de  Segurança  Pública  agendada  para  o  dia  13/5/15,  às  9h30min,  e
solicitando  agendamento  de  nova  data.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – Bonifácio Mourão – Cabo Júlio.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

14/5/2015
Às 11h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Cabo Júlio,  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 proceder à entrega das manifestações de aplauso
aos policiais militares lotados na 1ª Cia. Rotam, 3ª Cia. Rotam e na Cia. PM Ind P
Cães, pela prisão de Renato de Jesus Silva e pela apreensão de inúmeras armas de
fogo  durante  operação realizada  no  dia  14/4/2015,  no  Município de Contagem. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Cap. PM
Bruno Simpson de Paula, comandante; 3º-Sgt. PM Flávio Martins de Azevedo; 3º-Sgt.
Marcus Túlio Germano; Cb. PM Weslley Flamarion Caetano; Sd. PM Tiago Augusto
de Faria Santos; Sd. PM Elias de Jesus Souza; Sd. PM Cleberson Luiz Farias; Sd.
PM Mauro Lúcio de Toledo; Sd. PM Eduardo Mal Baliza; Sd. PM Sérgio Henrique
Alves de Abreu; Cap. PM Leonardo Marques de Lacerda Faria, comandante; 1º-Ten.
PM Jadir  Paula  Rocha  Júnior,  subcomandante,  representando o  Maj.  PM Cinério
Gonçalves  Gomes,  comandante;  2º-Sgt.  PM  Francisco  Assis  Ferreira;  Cb.  PM
Reinaldo Paulo Ferreira; Sd. PM Anderson da Silva Sobrinho Teresa; Sd. PM Weliton
Felipe Felix; Sgt.PM Giovani Diniz Figueiredo; Sgt. PM Wagner Carvalho dos Santos;
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Cb. PM Thiago Assunção Teixeira, que são convidados a tomar assento à mesa. O
presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

14/5/2015
Às  19h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Sargento

Rodrigues,  membro da supracitada comissão.  Está presente, também, o deputado
Douglas  Melo.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sargento
Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência informa que a reunião se destina a discutir a segurança e a viabilidade de
implantação da Região Integrada de Segurança Pública na cidade de Sete Lagoas. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Simone
Maria Bellezia, promotora de justiça da Infância e Juventude da Comarca de Sete
Lagoas; Danielle Fróes Soares dos Santos, defensora pública da Comarca de Sete
Lagoas; Marli Aparecida Barbosa, vereadora da Câmara Municipal de Sete Lagoas; e
os Srs. Silvio Augusto de Carvalho, secretário municipal  de Segurança, Trânsito e
Transporte, representando Márcio Reinaldo Dias Moreira, prefeito municipal de Sete
Lagoas; Fabrício Augusto Carvalho do Nascimento, presidente da Câmara Municipal
de Sete Lagoas; Cel. Maurício Antônio dos Santos, subsecretário de Promoção da
Qualidade  e  Integração  do  Sistema  de  Defesa  Social,  representando  Bernardo
Santana de Vasconcellos, secretário de Estado de Defesa Social; Major PM Marcelo
Alves Coelho, subcomandante do 25º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais – Sete Lagoas, representando o Ten.-Cel. PM Antônio Librelon de Oliveira,
comandante; Cel. PM Gilmar Prates Teixeira, comandante da 14ª Região de Polícia
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Militar do Estado de Minas Gerais – Curvelo; Capitão BM Christian André Ferreira,
comandante da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais  –  Sete  Lagoas;  João  Simões  de  Almeida  Júnior,  comandante  da  Guarda
Municipal de Sete Lagoas; Rodrigo Couto, promotor de justiça da Comarca de Sete
Lagoas; Juarez Ferreira da Luz, delegado regional da Polícia Civil de Sete Lagoas;
Wagner Lucas Fernandes Soares, diretor do Presídio de Sete Lagoas; Ismael Soares
de Moura, vereador da Câmara Municipal de Sete Lagoas; Dalton Andrade, vereador
da Câmara Municipal de Sete Lagoas; Milton Maurício Martins, vereador da Câmara
Municipal de Sete Lagoas; Cláudio Henrique Nacif, vereador da Câmara Municipal de
Sete Lagoas; Pastor Fabrício Nascimento, vereador da Câmara Municipal de Sete
Lagoas; Flávio Tulio Costa Fonseca, presidente da Associação Comercial e Industrial
de  Sete  Lagoas  –  Acisel  –,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência concede a palavra ao deputado Douglas Melo, 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, 19 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – João Magalhães – Celise Laviola.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 724/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  de  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  fruto  do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.560/2011, “dispõe sobre a obrigatoriedade de
tornar subterrâneo todo o cabeamento instalado no Estado de Minas Gerais e dá
outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  27/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  em  comento  visa,  em  síntese,  obrigar  que  as  concessionárias,

empresas estatais e prestadoras de serviços que operam com cabeamento no Estado
de Minas Gerais tornem esse cabeamento subterrâneo e plantem árvores nos locais
onde  forem  removidos  os  postes,  bem  como estabelece  que  o  Poder  Executivo
regulamentará as formas e condições para a efetivação desses objetivos e um novo
modelo de iluminação pública, em substituição ao atual.

De acordo com a justificação que acompanha o projeto, há um emaranhado de fios
elétricos,  cabos  telefônicos  e  de  TV  por  assinatura  que,  além  de  gerarem  uma
enorme poluição visual, acarretam também riscos à segurança, pois, na época das
chuvas, com a caída das árvores e a presença de ventos fortes, alguns cabos se
rompem e provocam acidentes graves.

Esclarecemos que o Projeto de Lei nº 1.560/2011, que deu origem à proposição em
estudo, não foi analisado por esta comissão na legislatura passada. Passamos então
à análise da matéria.

Não obstante o mérito da iniciativa, devemos observar que a proposição cuida de
tema cuja atribuição é federal, por se tratar de serviço concedido pelos estados por
delegação federal. O art. 21, incisos XI e XII, da Constituição Federal estabelece ser
da competência da União a exploração direta ou mediante autorização, concessão ou
permissão dos serviços de telecomunicações, dos serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, dos serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento
energético dos cursos de água.

Destacamos  que,  no  caso  dos  serviços  públicos  prestados  por  meio  de
concessionárias,  como  energia  elétrica,  telefonia  móvel,  internet  e  televisão  por
assinatura, cujo titular é a União, o Supremo Tribunal Federal – STF – tem concluído
pela competência privativa daquele ente federado para regulamentar a prestação do
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serviço.  De acordo com a citada corte,  o estado membro não pode interferir  nas
relações contratuais entre o poder concedente federal ou municipal e as empresas
concessionárias. A esse respeito, observamos o voto da ministra Cármen Lúcia na
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  3.322/DF,  de  relatoria  do  ministro  Gilmar
Mendes,  em  que  se  questionava  a  validade  de  lei  distrital  que  obriga  as
concessionárias de telefonia fixa a incluir informações nas faturas e dispõe sobre a
unidade de tarifação:

“A Constituição entrega a cada um dos entes federados a competência legislativa e,
ainda, titularidade de serviços públicos que, no ser prestados, têm de submeter-se ao
regramento, à fiscalização e à direção do poder concedente.

[…]
A  repartição  de  competências  constitucionais  quanto  aos  serviços  respeita,

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 distrital, nem se poderia dar o inverso.”.

Da mesma forma, corroborando com o entendimento firmado, temos o julgado do
Supremo Tribunal Federal sobre a mesma matéria:

“Ementa:  Ação direta de inconstitucionalidade – Concessão de serviço público –
Invasão, pelo Estado-Membro, da esfera de competência da União e dos Municípios
–  Impossibilidade  de  interferência  do  Estado-Membro  nas  relações  jurídico-
contratuais  e  as  empresas  concessionárias  –  Inviabilidade  da  alteração,  por  lei
estadual, das condições previstas na licitação e formalmente estipuladas em contrato
de concessão de serviços públicos, sob regime federal e municipal – Medida cautelar
deferida. 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
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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. (ADI 2337 MC, Relator(a): Min.
CELSO  DE MELLO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  21/06/2002,  DJ  21-06-2002  PP-
00096 EMENT VOL-02074-01 PP-00152)”.

Em reforço a essa tese, vale registrar  que, na legislatura passada, foi  aprovado
requerimento  para  que  a  proposição  fosse  baixada  em  diligência  à  Companhia
Energética de Minas Gerais – Cemig – e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional  e Política Urbana – Sedru –,  a fim de que tais  entidades pudessem se
manifestar sobre o conteúdo do projeto. Em resposta à diligência, a Cemig, por meio
do Ofício nº 2.118/2011/SGM, concluiu que: “Entendemos que o aludido Projeto não
encontra apoio nas disposições constitucionais  vigentes,  notadamente em face da
competência privada da União para legislar sobre energia elétrica, nos termos do art.
22, IV, da Carta de 1988”.

Outro ponto destacado pela doutrina e jurisprudência nacionais é que, ao proceder
à concessão do serviço, deve o ente federativo estabelecer, no edital de licitação ou
no contrato a ser firmado com o concessionário, obrigações que serão observadas na
prestação  do  serviço  público.  Tais  normas,  segundo  o  ensinamento  da
administrativista  Maria  Sylvia  Zanella  di  Pietro,  devem  obedecer  ao  princípio  do
equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  de  forma a garantir  que  o  contratado
tenha  assegurada  a  percepção  de  remuneração  que  lhe  permita  executar  suas
obrigações e manter, durante toda a execução do contrato, a relação custo-benefício
estabelecida no momento de sua celebração (Parcerias na Administração Pública,
São Paulo, Editora Atlas, 4. ed, p. 77). Por esse motivo, apesar de imbuída de nobre
intenção, a proposição acabaria por onerar o cidadão-contribuinte. Afinal,  se fosse
tornado  subterrâneo  o  cabeamento  ora  existente  no  Estado,  certamente  o  custo
dessas atividades seria repassado para o valor da tarifa dos usuários.

Apenas para se ter uma ideia dos custos que a medida buscada pela proposição
representaria, podem-se citar dados colhidos do veto ao Projeto de Lei nº 248/01, do
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Município de São Paulo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo
todo o cabeamento ora instalado no município. No texto do veto, o chefe do Poder
Executivo local afirmou que a estimativa de custos dessa conversão atingiria cifras
três vezes e meia maiores que o orçamento da Prefeitura de São Paulo, 250 bilhões
de reais, valores estes que seriam ainda mais elevados no caso em análise, tendo em
vista que a cidade de São Paulo corresponde a uma área bem inferior à área total do
Estado de Minas Gerais.

Sendo  assim,  a  proposta  em  análise  contraria,  entre  outros,  o  princípio  da
eficiência, constante no caput do art. 37 da Constituição da República, bem como o
princípio  da  razoabilidade,  pioneiramente  consagrado pelo  constituinte  mineiro  no
caput do art. 13 da Carta Política Estadual. Diante disso, não resta alternativa senão
concluir por sua antijuridicidade.

Conclusão
Assim,  à  luz  dos  fundamentos  apresentados,  concluímos  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 724/2015.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Bonifácio Mourão –

Professor Neivaldo – Isauro Calais.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2015

ATA
ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 19/5/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  – Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas;
discurso  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho;  aprovação  –  Questão  de Ordem  –
Correspondência: Mensagens nºs 22, 23 e 24/2015 (encaminhando, respectivamente,
a  Indicação  nº  16/2015  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.503  e  1.504/2015,  este  com
solicitação de tramitação em regime de urgência), do governador do Estado – Ofício
nº  3/2015,  do  presidente  do  Tribunal  de  Contas  –  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 37/2015
–  Projeto  de  Resolução  nº  14/2015  –  Projetos  de  Lei  nºs  1.505  a  1.552/2015 –
Requerimentos  nºs  737  a  765/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.291  a
1.315/2015  –  Proposições  não  Recebidas:  Requerimento  da  Comissão  de
Participação Popular – Comunicações: Comunicações dos deputados Gil Pereira e
Duarte Bechir – Registro de Presença – Questões de Ordem – Oradores Inscritos:
Discursos  dos  deputados  Ricardo  Faria,  Noraldino  Júnior  e  Deiró  Marra  e  das
deputadas Marília Campos e Celise Laviola; questão de ordem – Encerramento –
Ordem do dia.

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

Gomes – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes –
Antônio Jorge – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Cabo Júlio –
Carlos Pimenta – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Dalmo Ribeiro Silva – Deiró
Marra – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Duarte
Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira –
Fábio Cherem – Felipe Attiê – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo – Glaycon Franco
– Gustavo Corrêa – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais –
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Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – João Magalhães – Leandro Genaro – Léo
Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Missionário
Marcio  Santiago  –  Neilando  Pimenta  –  Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –  Professor
Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis –
Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tito Torres – Tony Carlos – Vanderlei Miranda.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14 horas, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
– O deputado Noraldino Júnior, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.
O presidente – Em discussão, as atas. Com a palavra, para discuti-las, o deputado

Agostinho Patrus Filho.
O deputado Agostinho Patrus Filho – Sr. Presidente, eu gostaria que na ata da 37ª

Reunião Ordinária  fosse feita  uma retificação.  Estavam presentes aqui  não só os
alunos da Faculdade de Direito de Lafaiete, mas também os professores. Gostaria
que isso fosse retificado.  Aproveitando também a oportunidade,  presidente,  venho
trazer à baila nesta Casa um tema importante que foi hoje muito discutido no editorial
do jornal  Hoje em Dia. É a questão do Circuito Cultural Praça da Liberdade. É um
espaço dos mineiros, um espaço de Minas Gerais, um espaço dos moradores de Belo
Horizonte, um espaço muito importante não só para a cultura, mas também para o
turismo do Estado. A matéria veiculada pelo jornal e também por seu editorial nos
causou imensa preocupação. Aquele espaço não é de um governo, não é de algumas
pessoas, não é de determinado secretário nem de determinada secretária de Estado.
O espaço  é  dos  mineiros  e  recebe  nas  suas  12  áreas  de  exposição  milhares  e
milhares de visitantes todo o ano. Nós, em Minas, fizemos importantes investimentos
no  setor  hoteleiro.  A  iniciativa  privada  acreditou  em  Belo  Horizonte,  investiu  e
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construiu  hotéis,  novos  espaços para  que os  visitantes,  os  turistas  que  vierem  a
Minas Gerais possam hospedar-se. É importante esses hotéis serem ocupados. A
diminuição  das  atividades  no  Circuito  Cultural  Praça  da  Liberdade  nos  causa
preocupação social, econômica e financeira em relação ao nosso estado. Afinal de
contas, é motivo de orgulho para todos nós um espaço como esse. Pela primeira vez
na história  de  Belo  Horizonte,  esse espaço foi  mais  visitado que nosso Mercado
Central, tão querido e admirado pelos turistas e por todos os visitantes. Essa vitória
aconteceu com o Circuito Cultural Praça da Liberdade. Isso demonstra a importância
desse espaço para os turistas que vêm a Belo Horizonte, quem vêm a Minas Gerais.
Se  existem  problemas,  que  sejam  solucionados.  O  secretário  Ângelo  Oswaldo  é
pessoa  íntegra,  bem-intencionada  e,  sem  dúvida,  vai  buscar  solução  para  os
problemas desse espaço. Sem dúvida alguma, o circuito da Praça da Liberdade será
mais  bem-ocupado,  mais  bem-aproveitado e  receberá  investimentos  por  parte  do
Estado.  É  importante  dizer  que  foram  investidos  nos  últimos  anos  mais  de
R$200.000.000,00.  Grande  parte  desse  valor,  quase  R$170.000.000,00,  veio  da
iniciativa  privada,  portanto  esse  espaço  foi  produzido  e  é  mantido  pela  iniciativa
privada,  sem necessidade de recursos públicos.  Sua manutenção foi  responsável
apenas por 20% de tudo o que foi gasto ali. O governo de Minas não vai deixar de
investir na saúde e na educação para investir nesse espaço, porque ele já é mantido,
sustentado pela iniciativa privada. Quero me associar ao jornal Hoje em Dia trazendo
aqui a palavra como líder do bloco. Muito obrigado, presidente. Agradeço. Já fiquei
feliz por propor aqui esta discussão.

O presidente – Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.
Questão de Ordem

O deputado  Duarte  Bechir  –  Caro  presidente  deputado  Hely  Tarqüínio,  demais
membros  da  Mesa,  senhoras  parlamentares,  senhores  parlamentares,  faço  uma
comunicação muito especial dirigida a minha querida Campo Belo e região. Faleceu
ontem, por volta de meio-dia, o prefeito dessa cidade, Sr. Marco Túlio Lopes Miguel.
O corpo foi sepultado na manhã de hoje. Ele venceu as últimas eleições, era filiado
ao PSDB. Sua morte foi de muito sofrimento, lutou bravamente contra o câncer, foi
corajoso. Tínhamos divergências políticas, mas, ao final, o nosso sentimento, o nosso
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desejo,  a  nossa luta sempre foram a favor  de  Campo Belo  e  de sua população.
Portanto, registro nossos sentimentos e cumprimento a sua família e todos os campo-
belenses.  Já  o  fizemos  através  das  redes  sociais,  mas,  como esta  é  a  primeira
reunião após essa perda, comunico aos demais pares o falecimento do prefeito de
Campo Belo, Sr. Marco Túlio Lopes Miguel. Muito obrigado, presidente.

Correspondência
– O deputado Dirceu Ribeiro, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 22/2015*
Belo Horizonte, 4 de maio 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
Daniel  Lisbeni  Marra  Fonseca  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do  Instituto  de
Geoinformação e Tecnologia – IGTEC.

A referida autarquia tem por finalidade coordenar e executar pesquisas e trabalhos
técnico-científicos nas áreas de geografia, cartografia e geologia, excetuados os de
mapeamento básico para fins de geologia econômica, e apoiar a gestão e a difusão
de  conhecimentos  técnicos  e  científicos  para  o  desenvolvimento  tecnológico  de
empresas e da administração pública, com vistas à elevação da produtividade e da
competitividade no Estado e ao desenvolvimento econômico e social sustentável.

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 IGTEC.

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 16/2015
Indicação  do nome do Sr. Daniel Lisbeni Marra Fonseca para o cargo de diretor-

geral do Instituto de Geoinformação e Tecnologia – Igtec.
– À Comissão Especial.
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“MENSAGEM Nº 23/2015*
Belo Horizonte, 15 de maio de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Senhoras e Senhores Deputados,
Encaminho a Vossas Excelências, para que seja submetido à apreciação dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  as  Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2016.

Com fundamento no artigo 155 da Constituição do Estado, o referido projeto fixa as
normas  atinentes  à  elaboração  da  lei  orçamentária  anual,  às  propostas  para  a
alteração da legislação tributária, à administração da dívida e operações de crédito,
bem como estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais.

O projeto de lei, como de rigor, também guarda estrita observância aos preceitos da
Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000,  destacando-se  o
estabelecimento de metas fiscais,  a prévia avaliação dos potenciais riscos fiscais,
além da fixação de critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira
e as condições de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada.

Ressalto a Vossas Excelências que o projeto de lei  foi  elaborado em regime de
colaboração  entre  os  Poderes  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário,  o  Tribunal  de
Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública, atendendo ao disposto no art.
155 da Constituição do Estado.

Reitero a Vossas Excelências as considerações de estima.
Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.503/2015
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de

2016 e dá outras providências.
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art.  1º  –  Ficam  estabelecidas,  em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  155  da

Constituição do Estado e na Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000,
as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, que compreendem:

I – as prioridades e metas da administração pública estadual;
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II – as diretrizes gerais para o orçamento;
III  –  as  disposições  sobre  alterações  na  legislação  tributária  e  tributário-

administrativa;
IV – a política de aplicação da agência financeira oficial do Estado de Minas Gerais;
V – as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito;
VI – as disposições finais.
Parágrafo único – Integram esta lei o Anexo I, de Metas Fiscais, e o Anexo II, de

Riscos Fiscais.
CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Art. 2º – As prioridades e metas da administração pública estadual para o exercício

de 2016, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do
Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o Orçamento
Fiscal,  correspondem, para o Poder Executivo,  às metas relativas ao exercício de
2016 definidas para programas considerados prioritários, com identificação própria,
constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – para o período
2016-2019, cujo projeto será enviado ao Poder Legislativo até 30 de setembro do
corrente exercício e, para o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG – e os Poderes Legislativo e Judiciário,
às metas consignadas nos respectivos programas finalísticos do mesmo plano.

Parágrafo único – As prioridades e metas a que se refere o caput terão precedência
na alocação de recursos na lei orçamentária de 2016 e em sua execução, não se
constituindo, todavia, em limite para a programação da despesa.

Art.  3º – A elaboração do projeto de lei  orçamentária de 2016 e a execução da
respectiva  lei  deverão  considerar  o  resultado  primário,  conforme  discriminado  no
Anexo I desta lei.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 4º – A lei orçamentária para o exercício de 2016, que compreende o Orçamento



1369
____________________________________________________________________________

Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será
elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidos no PPAG
2016-2019 e nesta lei, observadas as normas da Lei federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964, e da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art.  5º  –  O  Orçamento  Fiscal  compreenderá  a  programação  dos  Poderes  do
Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG, bem como de
seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Parágrafo único – Para a execução orçamentária, financeira e contábil, os órgãos e
entidades dos  Poderes  Legislativo  e Judiciário,  o  Ministério  Público,  a Defensoria
Pública e o TCEMG utilizarão o Sistema Integrado de Administração Financeira –
Siafi-MG – na forma prevista no art. 4º do Decreto nº 35.304, de 30 de dezembro de
1993.

Art.  6º – Os valores das receitas e das despesas contidos na Lei Orçamentária
Anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art.  7º – As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo,
Judiciário  e Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública e do TCEMG
serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,
por  meio  do  Módulo  de  Elaboração  da  Proposta  Orçamentária  do  Sistema
Orçamentário – Sisor –, até o dia 14 de agosto de 2015, para fins de consolidação do
projeto  de  lei  orçamentária para  o  exercício  de  2016,  observadas  as  disposições
desta lei.

Parágrafo único – O Poder Executivo tornará disponíveis para os demais Poderes,
para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCEMG, até o dia 10 de
julho de 2015, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2016,
inclusive da receita corrente líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo,
conforme dispõe § 3º do art. 12 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela
legislação em vigor:

I – demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
II – demonstrativo da receita corrente líquida;
III  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  manutenção  e  no
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desenvolvimento  do  ensino,  para fins  do  disposto  no  art.  201 da Constituição  do
Estado;

IV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para
fins do disposto no § 1º do art. 158 da Constituição do Estado;

V – demonstrativo dos recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de
saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição da República nº 29, de 13 de
setembro de 2000;

VI  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  no  amparo  e  fomento  à
pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição do Estado nº 17, de 20 de
dezembro de 1995;

VII – demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em
obras previstos para 2016, especificados por Município, no qual constará o estágio
em que as obras se encontram;

VIII – demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da
Constituição da República e na Lei Complementar federal nº 101, de 2000;

IX – demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente
de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,
tributária e creditícia;

X – demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada –
Ugeprevi –, instituída pela Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007;

XI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na educação básica, nos termos
do  art.  212  da  Constituição  da  República  e  do  art.  60  do  Ato  das  Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT – da mesma Constituição, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006.

Parágrafo único – Para fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços
públicos  de  saúde  aqueles  implementados  em  consonância  com  o  art.  200  da
Constituição da República e com o art. 190 da Constituição do Estado, observado o
disposto na Lei Complementar federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Art.  9º – A Lei  Orçamentária Anual  e seus créditos adicionais  somente incluirão
novos projetos de investimento em obras da administração pública estadual se:
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I  –  as  dotações  consignadas  às  obras  já  iniciadas  forem  suficientes  para  o
atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II – as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2016-2019 e sua revisão anual
e tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único – Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até
30 de junho de 2015, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo
total estimado.

Art. 10 – É obrigatória a consignação de recursos na Lei Orçamentária Anual para
lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como para pagamento de
amortização, juros e outros encargos.

Art. 11 – A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual e do Fundo
Estadual de Erradicação da Miséria a convênios de entrada e operações de crédito
previstos para o exercício de 2016, no âmbito do Poder Executivo, será consignada
na dotação Encargos Gerais do Estado, a cargo da Seplag, e a alocação de créditos
aos órgãos e entidades estaduais responsáveis pela execução dos convênios será
realizada  conforme cronograma de  desembolso  aprovado  nestes  instrumentos  de
transferência de recursos.

§  1º  –  Os  convênios  de  execução  continuada,  entendidos  como  aqueles  que
financiam  processos  e  atividades,  poderão  ter  suas  contrapartidas  previstas  no
orçamento da unidade convenente.

§ 2º – A liberação das cotas orçamentárias relativas aos recursos do concedente
somente poderá ser processada após o efetivo ingresso dos recursos financeiros.

Art. 12 – Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na
forma e com o detalhamento constantes na Lei Orçamentária Anual e encaminhados
pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG.

§  1º  –  A forma e  o  detalhamento  mencionados  no  caput deverão  atender  aos
orçamentos dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo,
do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG.

§ 2º – A criação de novos programas ou ações por meio de projeto de lei de crédito
especial  deverá  conter  anexo  com  o  detalhamento  dos  atributos  qualitativos  e
quantitativos especificados no PPAG.
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Art.  13 – A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência, constituída
exclusivamente com recursos do Orçamento Fiscal,  equivalente a, no mínimo, 1%
(um por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para
a abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e
outros riscos e eventos imprevistos, conforme dispõe o inciso III,  do art. 5º da Lei
Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 14 – Para atender ao disposto no inciso II do § 1º do art. 169 da Constituição da
República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,
a criação de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer
título, observado o disposto na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I
Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 15 – O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:
I – Unidade Orçamentária;
II – Função;
III – Subfunção;
IV – Programa;
V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;
VI – Categoria de Despesa;
VII – Grupo de Despesa;
VIII – Modalidade de Aplicação;
IX – Fonte de Recurso;
X – Identificador de Procedência e Uso;
XI – Identificador de Programa Governamental.
§ 1º – O conceito de unidade orçamentária está disposto na Lei federal nº 4.320, de

1964.
§ 2º – Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação
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especial  são aqueles  dispostos  na  Portaria  nº  42  do  Ministério  do  Planejamento,
Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§  3º  –  Os  conceitos  e  códigos  de  categoria  econômica,  grupo  de  despesa  e
modalidade  de  aplicação  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  Interministerial  da
Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 4
de maio de 2001, e em suas alterações.

§ 4º – A interpretação das fontes de recurso e as especificações dos identificadores
de procedência e uso são aquelas dispostas no Classificador Econômico da Despesa,
que  se  encontra  no  site  da  SEPLAG  (www.planejamento.mg.gov.br),  em
“Planejamento  e  orçamento>  Lei  Orçamentária  Anual>Classificador  Econômico  da
Despesa”.

§ 5º – O identificador de programa governamental será utilizado para a identificação
dos tipos de programas.

Art. 16 – As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação
segundo a natureza da receita e as fontes de recursos.

Art. 17 – A modalidade de aplicação aprovada na Lei Orçamentária Anual e em seus
créditos adicionais poderão ser modificados no Siafi-MG, nos termos de regulamento,
para atender às necessidades da execução.

Parágrafo único – As modificações a que se refere o caput também poderão ocorrer
quando  da  abertura  de  créditos  suplementares  autorizados  na  Lei  Orçamentária
Anual.

Art.  18  –  Os  créditos  suplementares  e  especiais  serão  abertos  conforme
detalhamento constante no art. 15 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 36,
para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 1º – A inclusão de grupos de despesa, de fontes de recursos e de identificador de
procedência e uso em projetos, atividades e operações especiais poderá ser feita por
meio de abertura de crédito suplementar.

§ 2º – O processamento dos créditos adicionais de órgão, entidade ou Poder do
Estado está condicionado à adimplência no Sistema de Informações Gerenciais e de
Planejamento – Sigplan.



1374
____________________________________________________________________________

§  3º  –  A alteração  de  fonte  de  recurso  poderá  ser  feita,  de  acordo  com  as
necessidades de execução, desde que autorizada por meio de decreto.

§ 4º – Incluem-se na faculdade de alteração a que se refere o § 3º as fontes de
financiamento do Orçamento de Investimento.

Subseção II
Das Disposições e dos Limites para Programação da Despesa

Art. 19 – Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do
Tesouro  Estadual,  as  outras  despesas  correntes  e  as  despesas  de capital  serão
fixadas conforme especificado a seguir:

I  –  o  limite  para  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a
Defensoria Pública e o TCEMG será estabelecido pela comissão permanente de que
trata o § 2º do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante
global da lei orçamentária de 2015 destinado a esses Poderes e órgãos;

II – o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela
Câmara de Orçamento e Finanças – COF – e terá como parâmetro a lei orçamentária
de 2015.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do caput as despesas
decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais e de juros, encargos e
amortização da dívida.

Art. 20 – As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Legislativo,
Judiciário  e Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública e do TCEMG
terão como parâmetro, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa
com a folha de pagamento do mês de abril de 2015, excluídas despesas sazonais e
extraordinárias,  projetada para o exercício de 2016,  considerando a  revisão geral
anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais
acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22
da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

§ 1º – Serão consideradas contratos de terceirização de mão de obra, para efeito
do disposto no § 1º do art.  18 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000, as
despesas provenientes de contratação de pessoal  para substituição de servidores
pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de
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pessoal  de  órgão  ou  entidade,  sendo  tais  despesas  contabilizadas  como  Outras
Despesas de Pessoal, as quais serão computadas para fins de cálculo do limite da
despesa total com pessoal.

§ 2º – Os serviços de consultoria somente serão contratados para execução de
atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou
empregados da administração estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na
página do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a autorização
da  contratação,  na  qual  constarão,  necessariamente,  o  quantitativo  médio  de
consultores, o custo total dos serviços, a especificação dos serviços e o prazo de
conclusão.

Art.  21 – A ordenação de despesa dos benefícios  previdenciários  da ALMG, do
Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar, da Procuradoria-Geral de Justiça,
da  Defensoria  Pública  e  do  TCEMG,  quando executada em ações orçamentárias
próprias alocadas no Fundo Financeiro de Previdência – Funfip –, será realizada por
esses órgãos.

Parágrafo único – Para fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar federal nº
101, de 2000, o cômputo da despesa a que se refere o  caput obedecerá ao limite
fixado para cada órgão executor da despesa.

Art.  22  –  A  realização  de  serviço  extraordinário,  quando  a  despesa  houver
ultrapassado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 20 da Lei
Complementar  federal  nº  101,  de  2000,  somente  poderá ocorrer  se  destinada ao
atendimento de relevante interesse público decorrente de situação emergencial de
risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único – A autorização para  a realização de serviço extraordinário,  no
âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no  caput,  é de exclusiva
competência do COF.

Art.  23  –  Para  a  fixação  da  despesa  financiada  com  recursos  provenientes  de
receitas vinculadas e diretamente arrecadadas, deverá ser observada:

I  –  a  retenção  do  percentual  para  as  receitas  que,  nos  termos  de  lei  federal,
componham a base de cálculo para o pagamento da dívida do Estado com a União;

II  –  a retenção de 1% (um por  cento) para as receitas que,  nos termos da Lei
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federal nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, componham a base para a apuração
das contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
Pasep.

Parágrafo  único  –  As  despesas  administrativas  decorrentes  da  arrecadação  de
taxas, as  de receitas  vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão
financiadas com recurso proveniente dessa arrecadação, respeitado o disposto no
inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art.  24  –  As  empresas  estatais  dependentes  que  não  integrarem  os  dados  da
execução orçamentária e financeira no Siafi-MG não terão suas cotas orçamentárias
e financeiras disponibilizadas.

Paragrafo  único  –  Os  recursos  disponibilizados  para  as  empresas  estatais
dependentes  deverão ser  utilizados prioritariamente para  pagamento  de  despesas
com pessoal e despesas correntes.

Subseção III
Das Transferências Voluntárias

Art.  25  –  A  celebração  de  convênio  de  saída,  termo  de  fomento,  termo  de
colaboração,  termo  de  parceria,  acordo,  ajuste  ou  instrumento  congênere  para
transferência de recursos a pessoas naturais ou jurídicas e sua programação na Lei
Orçamentária Anual estão condicionadas ao cumprimento dos dispositivos legais em
vigor.

§ 1º – Os beneficiados pelas transferências voluntárias submeter-se-ão ao controle
interno do Estado, sem prejuízo da competência do TCEMG.

§ 2º – As transferências para caixas escolares da rede estadual de ensino e os
termos de parceria se submetem à legislação específica.

Art. 26 – As pessoas jurídicas que pretendam celebrar convênio de saída, termo de
fomento ou termo de colaboração com a administração pública do Poder Executivo
deverão inscrever-se previamente no Cadastro Geral de Convenentes do Estado de
Minas Gerais – Cagec –, regulamentado pelo Decreto nº 46.319, de 26 de setembro
de 2013.

Parágrafo único – Na página do Cagec na internet, constará relação de documentos
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de  comprovação,  por  parte  de  entes  federados,  do  atendimento  aos  requisitos
estabelecidos na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 27 – A transferência voluntária de recursos para os entes federados, em virtude
de convênio, ainda que por meio de seus órgãos ou entidades, fica condicionada à
comprovação, por parte do convenente, do atendimento aos requisitos estabelecidos
na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 28 – São vedadas a celebração e a alteração de valor de convênio de saída,
termo de fomento ou termo de colaboração ou instrumento congênere com pessoa
jurídica que se apresentar em situação inapta no Cagec ou bloqueada na tabela de
credores do Siafi-MG.

Art.  29 – É vedada a transferência de recursos a pessoa natural ou jurídica em
situação irregular, bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG.

Art. 30 – A celebração de convênio de saída com os Municípios, entidades públicas
ou consórcios públicos condiciona-se à apresentação de contrapartida, a qual será
calculada com base no valor do repasse a ser efetuado pelo concedente e não será
inferior a:

I – no caso de Municípios:
a) 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de Participação dos

Municípios – FPM – seja superior  ao valor do repasse do ICMS recebido no mês
imediatamente anterior à apresentação da proposta de convênio;

b)  5% (cinco por  cento)  para  os  Municípios  incluídos nas áreas de  atuação da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene – ou do Instituto de
Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  –  Idene  –  e  para  os
Municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M – menor ou
igual a 0,776 (zero vírgula setecentos e setenta e seis), segundo cálculo atualizado
efetuado  pelo  Programa das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  –  Pnud  –,
desde que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso I;

c) 10% (dez por cento) para os Municípios não incluídos nas alíneas “a” e “b”;
II – no caso de entidades públicas vinculadas a União e Estados, 10% (dez por

cento), e para entidades vinculadas a Municípios, o percentual aplicado ao Município,
nos termos do inciso I;
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III  –  no  caso de  consórcios  públicos,  ao  percentual  definido  conforme o  menor
percentual aplicado aos membros do consórcio, nos termos dos incisos I e II.

Art. 31 – As disposições contidas nos arts. 27, 28 e 29, bem como a exigência da
contrapartida de que trata o art. 30, não se aplicam a convênio de saída celebrado
com Municípios, entidade pública e consórcio público relativo a ações de educação,
saúde e assistência social nem aos casos em que os municípios ou um dos membros
do  consórcio  convenente  tenham  decretado estado  de  calamidade  pública  ou  de
emergência que tenha sido homologado pelo Governador do Estado.

Art.  32  –  Quando  houver  igualdade  de  condições  entre  entes  federados  e  os
consórcios públicos para o recebimento de transferências de recursos nos termos
desta Subseção, os órgãos e as entidades concedentes deverão dar preferência aos
consórcios públicos.

Art. 33 – As transferências financeiras para órgãos públicos e entidades públicas e
privadas poderão ser realizadas por intermédio de instituições e agências financeiras
oficiais,  que,  na  impossibilidade de  atuação  do  órgão  concedente,  poderão atuar
como mandatárias do Estado para execução e supervisão.

§ 1º  –  As despesas administrativas  decorrentes das  transferências  previstas  no
caput poderão constar de categoria de programação específica ou correr à conta das
dotações destinadas às respectivas transferências, podendo ser deduzidas do valor
repassado ao convenente, conforme cláusula prevista no correspondente instrumento
celebrado.

§  2º  –  A supervisão  a  que  se  refere  o  caput poderá  ser  exercida  por  outras
entidades  e  parceiros,  a  critério  do  órgão  ou  entidade  concedente,  motivada  e
justificadamente.

Subseção IV
Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art.  34  –  A despesa  com  precatórios  judiciários  e  cumprimento  de  sentenças
judiciais  será  programada,  na  Lei  Orçamentária  Anual,  em  dotação  específica  da
unidade orçamentária responsável pelo débito e processada nos termos do art. 100
da Constituição da República.

§ 1º – Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal alocarão os recursos
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para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com
base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2015, conforme dispõe o
§ 5º do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional  nº  62,  de  9  de  dezembro  de  2009,  especificando  por  grupo  de
despesa:

I – o número do precatório;
II – o tipo de causa julgada;
III – a data de autuação do precatório;
IV – o nome do beneficiário;
V – o valor do precatório a ser pago;
VI – o tribunal responsável pela sentença;
VII – o Município de residência do beneficiário.
§  2º  –  Os  órgãos  e  entidades,  para  registro  de  seus  precatórios  judiciários  na

proposta orçamentária de 2016, deverão assegurar-se da existência de pelo menos
um dos documentos relacionados a seguir:

I – certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II – certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.
§  3º  –  Os  recursos  alocados  para  os  fins  previstos  no  caput não poderão  ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.
Art. 35 – As despesas com precatórios judiciários deverão obedecer a uma única

ordem cronológica de apresentação, em nome de cada órgão ou entidade devedora,
para que seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único – Caberá à Advocacia-Geral do Estado prestar aos órgãos públicos
informações quanto à situação jurídica, à ordem cronológica e ao pagamento dos
precatórios.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado
Art.  36 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

será  composto  pela  programação  de  investimentos  de  cada  empresa  em  que  o
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Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto
e  discriminará  a  despesa  por  unidade  orçamentária,  segundo  a  classificação  por
função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operação especial, indicando para
cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

§  1º  –  As  empresas  controladas  pelo  Estado  publicarão  e  manterão,  nas  suas
páginas na internet, relatório trimestral dos investimentos realizados, com o mesmo
detalhamento previsto no caput.

§ 2º – Para fins de simplificação da apresentação das informações orçamentárias,
as empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art.  37 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
será acompanhado de quadros que demonstrem:

I – para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2016,
as fontes de recurso e sua aplicação;

II – para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das
Empresas  Controladas  pelo  Estado,  o  resumo  das  fontes  de  recurso  e  do
detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a
composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de
2015.

Art. 38 – No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,
constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o
ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei federal nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.

Parágrafo único – Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo
dos  recursos  provenientes  das  operações,  os  itens que não implicam entrada ou
saída de recursos.

Art.  39  –  Conforme o  disposto  no art.  42  da Lei  federal  nº  4.320,  de  1964,  os
créditos  suplementares e especiais  ao Orçamento  de Investimento  das Empresas
Controladas  pelo  Estado  serão  abertos  por  decreto,  respeitados  os  limites
estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo  único –  As empresas controladas pelo Estado deverão encaminhar  à
Seplag e à Sef, conforme regulamento, a projeção de execução das despesas de
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investimentos para o exercício, com o mesmo detalhamento previsto no art. 36, tendo
em  vista  a  elaboração  de  decretos  de  crédito  adicional  para  encerramento  do
exercício, de forma a evitar adições de créditos não precedidas de decreto, de acordo
com o disposto no art. 42 da Lei federal nº 4.320, de 1964.

Seção IV
Das Vedações

Art. 40 – Não poderão ser destinados recursos para atender às despesas com:
I  –  sindicatos,  clubes  e  associações  de  agentes  públicos,  ou  quaisquer  outras

entidades congêneres;
II  –  pagamento,  a qualquer  título,  a servidor  da administração pública  direta ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;
III – entidades de previdência complementar ou congêneres, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares federais nos 108 e 109, de 29 de maio de 2001.
Parágrafo único – Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos

que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de
atendimento pré-escolar.

Seção V
Das Emendas aos Projetos de Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual de Ação

Governamental
Art. 41 – As emendas ao projeto de Lei Orçamentária Anual obedecerão ao disposto

na alínea “b” do inciso III do art. 160 da Constituição do Estado, sendo vedada a
indicação de recursos provenientes da anulação das seguintes despesas:

I – dotações financiadas com recursos vinculados;
II – dotações referentes a contrapartida;
III – dotações referentes a obras em execução;
IV – dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
V – dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –,

exceto  quando  a  anulação  comprovadamente  não  comprometer  as  obrigações
contratuais;

VI – dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
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VII  –  dotações  referentes  a  auxílio-funeral,  auxílio-doença,  auxílio-alimentação,
auxílio-transporte e auxílio-fardamento;

VIII – dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
IX  –  dotações  referentes  a  programas  identificados  como prioritários  no  PPAG

2016-2019  e  em  suas  revisões,  exceto  quando  se  tratar  de  remanejamento  de
recursos entre os programas ou no âmbito de um deles;

X – dotações referentes ao Pasep da administração pública direta.
Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as emendas aprovadas nos termos do caput.
Art. 42 – As emendas ao projeto de lei do PPAG que incluírem novos programas,

indicadores ou ações detalharão os atributos quantitativos e qualitativos, seguindo a
mesma especificação existente no PPAG.

Parágrafo único – As emendas ao PPAG aprovadas serão compatibilizadas com a
Lei Orçamentária Anual.

Seção VI
Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 43 – O Poder Executivo elaborará e publicará, por ato próprio, até trinta dias
após a publicação da lei orçamentária de 2016, cronograma anual de desembolso,
por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Parágrafo  único  –  Excetuam-se  da  publicação  as  despesas  com  pessoal  e
encargos  sociais,  com  precatórios  e  sentenças  judiciais  e  com juros  da  dívida  e
amortizações,  bem  como  os  cronogramas  anuais  de  desembolso  mensal  dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do
TCEMG, que terão como referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição do
Estado, na forma de duodécimos.

Art. 44 – Em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei Complementar federal
nº  101,  de  2000,  caso  seja  necessária  a  limitação  de  empenho  das  dotações
orçamentárias  e  da  movimentação  financeira  para  atingir  as  metas  de  resultado
primário  ou  nominal  estabelecidas no  Anexo de Metas  Fiscais  desta  lei,  o  Poder
Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia
do mês subsequente ao final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2º
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do  art.  155  da  Constituição  do  Estado  o  montante  que  caberá  a  cada  um  dos
Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCEMG.

§ 1º – O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido pela comissão
permanente  de  que  trata  o  §  2º  do  art.  155  da  Constituição  do  Estado,
proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2º – A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na
lei orçamentária de 2016, excluídas:

I – as vinculações constitucionais;
II – as obrigações legais;
III – as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
IV – as despesas com pessoal e encargos sociais;
V – as despesas com juros e encargos da dívida;
VI – as despesas com amortização da dívida;
VII – as despesas com auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, auxílio-

transporte e auxílio-fardamento financiados com recursos ordinários;
VIII – as despesas com o Pasep.
§  3º  –  Os  Poderes  Legislativo,  Judiciário  e  Executivo,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria  Pública  e  o  TCEMG  publicarão,  no  prazo  de  sete  dias  contados  do
recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis
para empenho e movimentação financeira.

Seção VII
Do Controle e da Transparência

Art. 45 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio
da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet, para acesso de
toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I – a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II – a Lei Orçamentária Anual;
III – a execução bimestral das metas físicas e orçamentárias do PPAG;
IV – o detalhamento da execução orçamentária e financeira, em conformidade com

a Lei Complementar federal nº 101, de 2000;
V – o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída
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de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o
objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos;

VI  –  o  demonstrativo  de  acompanhamento  bimestral  do  desempenho  dos
programas sociais,  de maneira a cumprir  o  prescrito no § 1º  do art.  8º  da Lei nº
15.011, de 15 de janeiro de 2004;

VII – os termos de parceria firmados com o Estado e os respectivos termos aditivos,
bem como os relatórios das comissões de avaliação e os relatórios gerenciais, nos
termos da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003.

§ 1º – Em observância ao princípio da economicidade, o Poder Executivo poderá, a
seu  critério,  promover  a  publicação  oficial  dos  anexos  da  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias,  da  Lei  Orçamentária Anual  e  do  PPAG na internet,  na página  da
Seplag, em substituição à publicação na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
– IOMG.

§ 2º – Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a observação de que
os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e do PPAG
foram publicados na forma prevista no § 1º.

§ 3º – Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível a
qualquer  cidadão o acesso irrestrito  e  gratuito  à  versão on-line  dos  últimos  doze
meses do diário oficial do Estado.

Art.  46 – Os Poderes Executivo,  Judiciário  e Legislativo,  o Ministério  Público,  a
Defensoria  Pública,  o  TCEMG e os órgãos  e  entidades  da administração pública
estadual divulgarão, no diário oficial  do Estado e em suas respectivas páginas na
internet, até o vigésimo dia do mês subsequente ao trimestre vencido, demonstrativo
da  despesa  mensal  realizada  no  trimestre  anterior  com  remuneração,  subsídio  e
verbas indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza pessoal ou de qualquer
outra natureza, de seus servidores, empregados públicos e agentes políticos, ativos e
inativos,  discriminada por  unidade orçamentária  e por  cargo,  emprego ou função,
informando também o respectivo número de ocupantes ou membros.

Art. 47 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio
da publicidade, o TCEMG tornará disponível, em sua página na internet, para acesso
de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de tomadas
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ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, do
Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da administração
pública estadual.

Parágrafo  único –  O TCEMG e o Poder  Executivo  enviarão à ALMG,  por  meio
eletrônico, em formato editável, suas prestações de contas, com vistas a viabilizar a
publicação das essencialidades.

Art. 48 – Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do caput do art. 4º e
no § 3º do art.  50 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000, a alocação dos
recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, bem como sua
respectiva execução, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações
e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1º – Para fins de acompanhamento e controle de custos, o pagamento dos bens e
serviços  contratados  diretamente  pelos  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo
dependerá  de  prévio  registro  dos  respectivos  contratos  no  Sistema Integrado  de
Administração de Materiais e Serviços – Siad –, de acordo com a legislação em vigor,
ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos dos Poderes Judiciário e
Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública que ainda não o utilizam.

§ 2º – O acompanhamento dos programas financiados com recursos do Orçamento
Fiscal e do Orçamento de Investimentos será feito no módulo de monitoramento do
gasto público do Sigplan.

Art. 49 – Será assegurado aos membros da ALMG e do Ministério Público o acesso
ao Siafi-MG, ao Sigplan, ao Siad, ao Sistema Integrado de Obras Públicas – Siop –,
ao Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos – Módulo de Entrada –
Sigcon-Entrada –, ao Sistema Integrado de Gestão da Infraestrutura Viária – SGIV – e
ao Sistema de Informações do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas
Gerais – Infodeop –, para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentários a
que se refere a alínea “b” do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 50 – O Poder Executivo enviará à ALMG:
I – base de dados anual, até o quinto dia após a publicação da Lei Orçamentária

Anual e do PPAG, discriminada por:
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a) programas, informando número, nome, objetivo, indicador, unidade orçamentária
responsável, objetivos estratégicos e indicadores finalísticos;

b)  ações,  informando  número,  nome,  unidade  orçamentária,  finalidade,  produto,
unidade de medida, Município, região, meta física programada e crédito inicial  por
grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;

II – base de dados bimestral, até o quinto dia do segundo mês subsequente ao
bimestre  vencido,  discriminada  por  ações,  informando  número,  Município,  região,
meta  física  programada  e  executada,  crédito  autorizado  e  despesa  realizada  por
grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;

III – base de dados da avaliação anual do PPAG, no prazo de cinco dias contados
da publicação do Relatório de Avaliação.

Art. 51 – A Sef enviará mensalmente à ALMG relatório sobre a arrecadação total do
ICMS, discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA
Art. 52 – O Poder Executivo enviará à ALMG projetos de lei sobre matéria tributária

e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento,  adequação a  mandamentos  constitucionais  e  ajustamento  a  leis
complementares federais,  resoluções do Senado Federal  ou decisões judiciais,  os
quais versarão, em especial, sobre:

I  –  o  ICMS,  visando à adequação da legislação estadual  aos  comandos de lei
complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II – o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos – ITCD –, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III – o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, visando,
principalmente,  à  revisão  da  base  de  cálculo,  das  alíquotas  e  das  hipóteses  de
incidência, não incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a
modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV – as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de
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incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação
com os custos dos respectivos serviços e do exercício do poder de polícia;

V  –  a  instituição  de  novos  tributos,  em  consonância  com  a  competência
constitucional do Estado;

VI  –  o  aperfeiçoamento  do  sistema de  formação,  tramitação  e  julgamento  dos
processos  tributário-administrativos,  visando  à  sua  racionalização,  simplificação  e
agilização;

VII – a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de
infração da legislação tributária;

VIII – o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de
tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência;

IX – o aperfeiçoamento dos processos administrativo tributários da SEF, por meio
da  completa  revisão  e  racionalização  das  rotinas  e  processos,  objetivando  a
modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a
eficácia na prestação de serviços.

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art. 53 – O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – é uma
instituição financeira oficial cuja missão é ser um banco inovador, parceiro do cliente
em soluções financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de
oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado.

§  1º  –  O  BDMG fomentará  projetos  e  programas  de  desenvolvimento  social  e
regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de
acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes  e políticas
definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG.

§ 2º – O BDMG observará em suas ações as determinações legais e normativas
referentes aos fundos estaduais dos quais é gestor ou agente financeiro e as dos
demais  fornecedores  de recursos,  bem como as instruções  aplicáveis  do  sistema
financeiro nacional e as práticas bancárias cabíveis.

§ 3º – Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade
aos  médios,  pequenos  e  microempreendimentos,  em  especial  aos  pequenos
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produtores rurais, aos agricultores familiares, às cooperativas e às associações de
produção  ou  comercialização,  bem  como  ao  desenvolvimento  institucional  e  à
melhoria da infraestrutura dos Municípios.

§ 4º – O BDMG observará, nos financiamentos concedidos com recursos próprios
ou  por  ele  administrados,  as  políticas  de  inclusão  social,  de  redução  das
desigualdades  regionais,  de  geração  de  emprego  e  renda,  de  sustentabilidade
ambiental, de ampliação e melhoria da infraestrutura e de crescimento, modernização
e  ampliação  da  competitividade  do  parque  produtivo  mineiro,  das  atividades
comerciais e de serviços, do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de
inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação, às atividades
de silvicultura, à agricultura familiar, à agricultura urbana, à aquicultura e à pesca.

§ 5º – O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, a preservação do valor
financiado, bem como a justa remuneração pelos custos decorrentes do processo de
análise e concessão do crédito.

§ 6º – O BDMG observará, em suas ações:
I – a sustentabilidade do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais;
II – o disposto no art. 4º-B da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001.
§ 7º – O BDMG fomentará o desenvolvimento da fruticultura, da olericultura, da

silvicultura  e  da  piscicultura  de  espécies  nativas,  nas  linhas  de  pesquisa,
desenvolvimento e produção.

Art. 54 – Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 15 da Lei Complementar nº 91,
de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente arrecadados entre
fundos que exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único – As transferências a que se refere o caput serão consignadas na
Lei Orçamentária Anual, podendo ser nela incluídas por meio de abertura de créditos
adicionais.

Art. 55 – Acompanhará a proposta de Lei Orçamentária Anual o plano de metas de
aplicação de recursos em financiamentos do BDMG relativo a 2016, assim como a
demonstração  dos  valores  executados  nos  dois  últimos  exercícios,  incluindo  os
fundos estaduais dos quais o banco é o agente financeiro e mandatário do Estado.



1389
____________________________________________________________________________

§ 1º – O plano de metas, assim como os demonstrativos de execução a que se
refere o caput, discriminarão:

I – as fontes dos recursos;
II – os recursos efetivamente concedidos ou previstos para serem concedidos a

título de financiamento no exercício de 2015;
III – o porte dos tomadores de financiamento;
IV – a distribuição regional e setorial das aplicações.
§  2º  –  O  BDMG  elaborará  e  manterá  atualizados  em  sua  página  na  internet

demonstrativos anuais da execução do plano de metas de aplicação de recursos, nos
termos do § 1º.

CAPÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.  56 – A administração da dívida pública estadual  interna ou externa tem por
objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o
Tesouro Estadual.

Art.  57  –  Na  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2016,  as  despesas  com
amortização,  juros  e  demais  encargos  da  dívida  serão  fixadas  com  base  nas
operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento
do respectivo projeto de lei à ALMG.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 58 – Caso o projeto de Lei Orçamentária Anual não seja sancionado até 31 de
dezembro  de  2015,  a  programação  nele  constante  poderá  ser  executada  para  o
atendimento das seguintes despesas:

I – com pessoal e encargos sociais;
II – benefícios previdenciários;
III – transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a Municípios;
IV – serviço da dívida;
V  –  sentenças  judiciais,  inclusive  relativas  a  precatórios  ou  consideradas  de

pequeno valor;
VI – demais despesas correntes e de capital, até o limite de 1/12 (um doze avos) do
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valor  previsto, multiplicado pelo número de meses decorridos até a publicação da
respectiva lei.

§ 1º – Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária de 2016
a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§  2º  –  Os  saldos  negativos  eventualmente  apurados  entre  o  projeto  de  lei
orçamentária  de  2016  enviado  à  ALMG  e  a  respectiva  lei  serão  ajustados,
considerando-se a execução prevista neste artigo, por decreto do Poder Executivo,
após a sanção da Lei Orçamentária de 2016, por intermédio da abertura de créditos
suplementares ou especiais, mediante remanejamento de dotações, até o limite de
20% (vinte por cento) da programação objeto de cancelamento, desde que não seja
possível a reapropriação das despesas executadas.

Art.  59  –  A  Lei  Orçamentária  Anual  poderá  conter  dispositivo  que  autorize
operações de crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 60 – A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá
de forma regionalizada.

Parágrafo único – O disposto no  caput será observado pelos Poderes do Estado,
pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelo TCEMG, bem como por seus
fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Art.  61 – O recurso não vinculado por lei  específica,  convênio ou ajuste que se
constituir em superávit financeiro de 2016 poderá ser convertido pelo Poder Executivo
em recurso ordinário do Tesouro Estadual  para o exercício de 2017, por meio de
resolução conjunta da Seplag e da Sef.

Art. 62 – Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar federal nº
101,  de  2000,  são  consideradas  despesas  irrelevantes  aquelas  cujo  valor  não
ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia
e de outros serviços e compras.

Art. 63 – Dos recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais – Fapemig –, correspondentes a, no mínimo, 1% (um por cento) da
receita  corrente  ordinária  do  Estado  e  por  ela  privativamente  administrados,  nos
termos do art.  212 da Constituição do Estado, serão destinados, no mínimo, 50%
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(cinquenta  por  cento)  ao  financiamento  de  projetos  desenvolvidos  por  instituições
estaduais.

Art. 64 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
– Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para fins do art.

204 do Regimento Interno.
* – Publicado de acordo com o texto original.
– Os anexos do Projeto de Lei nº 1.503/2015 são publicados no site da Assembleia

Legislativa e serão disponibilizados a partir do dia 25/5/2015.
“MENSAGEM Nº 24/2015*

Belo Horizonte, 15 de maio de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras dos profissionais
da Educação Básica do Poder Executivo, altera a estrutura da carreira de Professor
de Educação Básica e dá outras providências.

Nos termos do projeto de lei ora proposto, extingue-se o subsídio criado pela Lei nº
18.975,  de  29  de  junho de 2010,  e  cria-se  o  regime remuneratório  composto  de
vencimento inicial  acumulável com as vantagens especificadas no referido projeto,
garantindo-se  o  pagamento  do  piso  salarial  profissional  nacional  previsto  na
Constituição da República Federativa do Brasil.

A iniciativa, a qual compõe o conjunto de medidas decorrentes do resultado das
atividades do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto nº 46.738, de 13 de janeiro
de 2015, destinado a promover estudos relativos à remuneração das carreiras dos
profissionais  da  Educação  Básica,  visa  a  instituir  nova  política  pública  de
reestruturação e valorização da educação no Estado de Minas Gerais.

Por  fim, solicito  a essa Casa Legislativa,  nos termos do art.  69 da Constituição
Estadual, urgência na tramitação do incluso projeto de lei.

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

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.504/2015
Dispõe sobre a política remuneratória das carreiras dos profissionais da Educação

Básica do Poder Executivo que especifica, altera a estrutura da carreira de Professor
da Educação Básica e dá outras providências.

Art. 1º – Fica extinta a remuneração por subsídio, fixada em parcela única, para os
profissionais  da  Educação  Básica  do  Poder  Executivo,  estabelecida  pela  Lei  nº
18.975, de 29 de junho de 2010.

§ 1º – Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo do Grupo de
Atividades de Educação Básica do Poder Executivo Estadual ao qual se refere o art.
1º  da Lei  nº  18.975/2010,  e os  cargos de provimento em comissão das carreiras
especificadas no art. 26 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, passam a ser
remunerados, a partir do primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei, por
meio de vencimento inicial, acumulável com as seguintes vantagens pecuniárias:

I – Abono Incorporável, de que trata o art. 6º desta lei;
II – Adicional de Desempenho da Educação Básica – ADEEB, de que trata o art. 12

desta lei;
III  – Adicional por Extensão de Jornada – AEJ, de que trata o art.  35 da Lei nº

15.293, de 2004;
IV – Adicional  por Exigência Curricular  – AEC, de que trata o art.  36 da Lei  nº

15.293, de 2004;
V – gratificação natalina;
VI – adicional de férias;
VII – adicional de insalubridade;
VIII – adicional de periculosidade;
IX – adicional noturno;
X – adicional pela prestação de serviço extraordinário;
XI – parcelas de caráter eventual, relativas à extensão de carga horária, previstas

no art. 35 da Lei nº 15.293/2004;
XII – espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;
XIII – Gratificação Temporária Estratégica – GTE;
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XIV – abono de permanência previsto no § 19 do art. 40 da Constituição Federal de
1988, no § 5º do art. 2º e no § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional Federal nº 41,
de 19 de dezembro de 2003;

XV – prêmio por produtividade;
XVI – férias-prêmio convertidas em espécie,  nos termos do art.  117 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;
XVII – vantagens pessoais destinadas a assegurar a irredutibilidade remuneratória

ou instituídas para cumprimento de decisão judicial.
§  2º  –  O  vencimento  inicial  não  poderá  ser  percebido  cumulativamente  com

vantagens diversas das citadas no § 1º.
§ 3º – O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos servidores inativos e

detentores de  função pública  das  carreiras  do  Grupo de Atividades  de Educação
Básica, ao qual se refere a Lei nº 15.293/2004.

Art. 2º – Os valores do vencimento inicial das carreiras do Grupo de Atividades de
Educação Básica,  ao  qual  se  refere  a  Lei  nº  15.293/2004,  serão  revistos  por  lei
específica,  em  decorrência  de  atualizações  do  valor  do  piso  salarial  profissional
nacional dos profissionais do magistério público da educação básica de que trata a
Lei Federal nº 11.738/2008.

Art.  3º  –  Para  a  fixação  do  vencimento  inicial  das  carreiras  de  Professor  da
Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica  e  Analista  Educacional  na
função  de  Inspetor  Escolar,  das  quais  trata  a  Lei  nº  15.293/2004,  deverão  ser
observadas  as  normas  pertinentes  ao  piso  salarial  profissional  nacional  dos
profissionais do magistério público da educação básica, conforme o disposto no art.
2º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

Art. 4º – A estrutura da carreira de Professor de Educação Básica, a que se refere o
item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, passa a vigorar na
forma constante do Anexo I desta lei.

Art. 5º – Os servidores posicionados nos níveis T1 e T2 da carreira de Professor de
Educação Básica na data de publicação desta lei serão reposicionados no nível I, da
estrutura instituída pelo art. 4º, na forma do Anexo I desta lei, conforme os seguintes
critérios:
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I  –  o  servidor  posicionado  no  nível  T1  será  reposicionado  no  grau  com  valor
imediatamente superior ao do subsídio percebido na data de publicação desta lei;

II – o servidor posicionado no nível T2 será reposicionado no grau identificado com
a mesma letra correspondente ao respectivo posicionamento na data de publicação
desta lei.

§ 1º – O reposicionamento de que trata o caput terá efeitos a partir de 1º de junho
de 2015.

§ 2º – O servidor reposicionado conforme a regra estabelecida no inciso I deste
artigo,  que  implementar  as  condições  para  promoção,  fará  jus  a  um  novo
posicionamento  no  nível  I,  alcançando  o  grau  com  o  valor  de  vencimento  inicial
imediatamente superior ao valor que teria direito caso a promoção fosse concedida
na estrutura de carreira vigente na data de publicação desta lei.

§ 3º – O servidor reposicionado conforme a regra estabelecida no inciso II deste
artigo,  que  implementar  as  condições  para  promoção,  fará  jus  a  um  novo
posicionamento no nível I, alcançando o grau a que teria direito caso a promoção
fosse concedida na estrutura de carreira vigente na data de publicação desta lei.

§ 4º – O disposto no caput deste artigo terá incidência em 1º de setembro de 2015,
caso o servidor tenha implementado as condições para promoção até essa data, ou
em data posterior na qual forem preenchidos os referidos requisitos.

§  5º  –  A concessão  de  progressões  na  carreira  ao  servidor  reposicionado nos
termos deste artigo é condicionada à comprovação de conclusão de curso superior na
modalidade licenciatura plena.

§ 6º – Para o servidor posicionado no grau P dos níveis T1 ou T2 da carreira será
considerada a soma do subsídio percebido na data de publicação desta lei com a
respectiva  vantagem  pessoal,  para  efeito  de  aplicação  das  regras  previstas  nos
incisos I e II deste artigo.

Art.  6º  –  Fica  assegurada  a  percepção  de  Abono  Incorporável  aos  servidores
ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  e  detentores  de  função  pública  das
carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, ao qual  se refere a Lei nº
15.293/2004, cujos valores são:

I – os constantes do Anexo II, a partir de 1º de junho de 2015;
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II – os constantes do Anexo III, a partir de 1º de agosto de 2016;
III – os constantes do Anexo IV, a partir de 1º de agosto de 2017.
§ 1º – A percepção do Abono Incorporável por cumprimento de jornada de trabalho

semanal inferior ou superior à prevista nos Anexos II a IV da respectiva carreira será
proporcional à carga horária do servidor.

§ 2º – O abono não integrará a remuneração de contribuição a que se refere o art.
26  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  25  de março de 2002,  não se incorpora  aos
proventos e não será considerado para o cálculo de nenhuma outra vantagem, exceto
férias e gratificação natalina.

Art. 7º – As tabelas salariais das carreiras do Grupo de Atividades de Educação
Básica são as constantes no Anexo V desta lei.

Art.  8º  –  Para  aplicação  do disposto  no  art.  6º  serão  observados  os  requisitos
constantes nos arts. 4º e 5º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. 9º – Ficam incorporados ao vencimento inicial:
I – em 1º de junho de 2017 os abonos previstos nos incisos II e III do art. 6º desta

lei;
II – em 1º de julho de 2018 o abono previsto no inciso IV do art. 6º desta lei.
§  1º  – No período compreendido entre a incorporação do abono previsto neste

artigo, as tabelas salariais das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica
serão as constantes no Anexo V desta Lei.

§ 2º – Em decorrência da incorporação de que trata este artigo, o abono a que se
refere o art. 6º será extinto integralmente em 1º de julho de 2018.

Art. 10 – A incorporação prevista no artigo anterior estende-se aos aposentados e
pensionistas com direito à paridade.

Art. 11 – A tabela de vencimento inicial do cargo de provimento em comissão de
Diretor de Escola previsto no inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293/2004 é a constante
do Anexo VI desta Lei.

Art. 12 – Fica instituído o Adicional de Desempenho da Educação Básica – ADEEB
– aos ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades
de Educação  Básica  previsto  na  Lei  nº  15.293/2004,  na  forma que  dispuser  seu
regulamento e nas condições seguintes:
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I – ADEEB será atribuído mensalmente aos servidores das carreiras de que trata o
caput e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
vencimento inicial  do servidor,  a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a
partir de 1º de janeiro de 2012;

II  –  a  percepção  do  ADEEB  é  condicionada  à  obtenção  de  avaliação  de
desempenho individual satisfatória, nos termos do regulamento;

III – o valor do ADEEB será ponderado conforme o Índice de Desenvolvimento da
Educação  Básica  ou  outro  indicador  de  qualidade  da  educação,  nos  termos  do
regulamento;

§ 1º – O ADEEB integrará a remuneração de contribuição prevista no art. 26 da Lei
Complementar nº 64/2002, a base de cálculo para a gratificação natalina, o adicional
de férias, as férias-prêmio e o prêmio por produtividade.

§  2º  –  O  pagamento  do  ADEEB  condiciona-se  à  observância  dos  requisitos
constantes nos arts. 4º e 5º da Lei nº 19.973/2011.

Art. 13 – O caput do art. 19-A da Lei nº 19.837/2011 passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 19-A – “O tempo de serviço compreendido entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de
dezembro de 2015 dos servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação
Básica previsto nesta Lei e as avaliações de desempenho individual concluídas nesse
período serão considerados para fins de concessão de promoção, com vigência a
partir de 1º de setembro de 2015, observados os requisitos para o desenvolvimento
na carreira previstos na legislação vigente e o disposto em regulamento.”.

Art. 14 – As promoções subsequentes dos servidores das carreiras do Grupo de
Atividades de Educação Básica estabelecido pelo art. 1º da Lei nº 15.293/2004, que
cumpriram os requisitos na forma da lei, ficam antecipadas para:

I – primeira promoção, em 1º de janeiro de 2016;
II – segunda promoção, em 1º de janeiro de 2017;
III – terceira promoção, em 1º de janeiro de 2018; e
IV – quarta promoção, em 1º de dezembro de 2018.
Art. 15 – Fica assegurado o direito à promoção estabelecida no art. 19-A da Lei nº

19.837/2011 ao servidor inativo e aos que se encontram em afastamento preliminar à
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aposentadoria,  em qualquer  caso,  que cumpriram os requisitos  para mudança de
nível quando estavam em atividade.

Art. 16 – O art. 21 da Lei nº 15.293/2004 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21 – A contagem do prazo para a primeira promoção começa após a entrada

em exercício do servidor no cargo efetivo.”.
Art. 17 – O § 2º do art. 35 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35 – (…)
2º – A parcela de 50% (cinquenta por cento) prevista no inciso II do caput não será

incorporada à remuneração e não servirá de base para o cálculo de qualquer outra
vantagem, ressalvada a decorrente de gratificação natalina e adicional de férias.”.

Art. 18 – Fica acrescido ao art. 10 da Lei nº 15.293/ 2004 o seguinte § 2º, passando
o seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 10 – (…)
§ 2º – O ocupante de cargo da carreira de Analista Educacional no exercício da

função  de  Bibliotecário  será  lotado  no  órgão  Central  ou  nas  Superintendências
Regionais  de  Ensino  e  atuará  nas  escolas  da  rede  estadual,  coordenando  as
atividades das bibliotecas e salas de leitura.”.

Art. 19 – Ficam anistiados, na forma de regulamento, as ausências ao serviço dos
servidores das carreiras do Grupo de Atividade de Educação Básica a que se refere o
art. 1º da Lei nº 15.293/2004 em razão de movimento grevista nos anos de 2011 a
2014.

Art. 20 – Fica acrescido ao art. 6º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011, o
seguinte inciso:

“Art. 6º – (…)
XI – concessão de Adicional de Desempenho da Educação Básica – ADEEB –, nos

termos o art. 12 da Lei nº ..., de ... de ... de 2015;”
Art. 21 – O inciso I do art. 29 da Lei nº 15.293/2004 passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art. 29 – (…)
I – a de Vice-Diretor de Escola, correspondente a 40% (quarenta por cento) do
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vencimento inicial do cargo de Diretor de Escola – D-VI, a que se refere o Anexo III da
Lei  nº  18.975,  de 29 de junho de 2010,  com jornada de trabalho semanal  de 30
horas;”.

Art.  22  –  O  disposto  nesta  lei  aplica-se  ao  servidor  inativo  e  ao  afastado
preliminarmente  à  aposentadoria  que  fizerem  jus  à  paridade,  nos  termos  da
legislação vigente, bem como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da
Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem
como  referência  os  valores  aplicáveis  às  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de
Educação Básica a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.293, de 2004.

Art.  23  –  Aos  servidores  da  educação  que  atuam  nas  escolas  estaduais  é
assegurado o direito à alimentação escolar, sem prejuízo da percepção de auxílio-
alimentação ou de quaisquer outros benefícios com semelhante finalidade.

Art. 24 – O caput do art. 12 da Lei nº 18.975, de 29 de junho 2010, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.  12  – Os servidores ocupantes  dos cargos de provimento  em comissão de
Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da
Lei nº 15.301, de 2004, serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no
qual ficam incorporadas as seguintes parcelas:”.

Art. 25 – O art. 7º da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 7º – A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de Diretor de
Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar,  de que trata o art.  8º-D da Lei nº
15.301, de 2004, estabelecida no Anexo III da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar,
a partir de 1º de janeiro de 2012, na forma do Anexo II desta Lei.”.

Art.  26  – O servidor  ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para  o
exercício de cargo de provimento em comissão constante dos Quadros Específicos
de que trata o inciso I do art. 26 da Lei 15.293, de 5 de agosto de 2004, poderá optar:

I – pela remuneração do cargo de provimento em comissão;
II – pela remuneração do seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento)

da remuneração no cargo de provimento em comissão.
§ 1º – A parcela de 50% (cinquenta por cento) a que se refere o inciso II do caput
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não se incorporará à remuneração nem servirá de base para o cálculo de nenhuma
outra vantagem, ressalvada a decorrente de gratificação natalina e adicional de férias.

§ 2º – O servidor ocupante de cargo provimento efetivo com carga horária semanal
de 24 horas nomeado para o cargo em comissão de Diretor de Escola poderá optar
pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo efetivo, acrescido da parcela de
50% da remuneração do cargo em comissão.

§  3º  –  É assegurado ao  servidor  inativo  apostilado integralmente  no  cargo em
comissão de Diretor de Escola optar pelo recebimento integral da remuneração do
cargo apostilado ou a remuneração do cargo efetivo acrescida da parcela de 50%
(cinquenta  por  cento)  do  cargo  apostilado,  conforme  alternativa  que  for  mais
vantajosa.

Art. 27 – No valor do vencimento inicial de que trata esta Lei estão incorporadas as
parcelas abaixo especificadas, atribuídas às seguintes carreiras:

I – Professor de Educação Básica:
a) vencimento básico ou provento básico;
b) gratificação de incentivo à docência a que se referem o art. 284 da Constituição

do Estado e os arts. 2º e 4º da Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984;
c) gratificação de educação especial prevista no art.  169 da Lei nº 7.109, de 13

outubro de 1977;
d) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 1977;
e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei nº 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei nº 11.050, de 19 de janeiro de 1993;
II – Especialista em Educação Básica:
a) vencimento básico ou provento básico;
b) gratificação de função a que se refere o art. 7º da Lei nº 11.091, de 4 de maio de

1993;
c) gratificação de educação especial prevista no art. 169 da Lei nº 7.109, de 1977;
d) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 1977;
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e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei nº 7.109,
de 1977, e no art. 72 da Lei nº 11.050, de 1993;

III – Analista Educacional no exercício da função de inspeção escolar:
a) vencimento básico ou provento básico;
b) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 1977;
c) gratificação de dedicação exclusiva de que tratam o § 1º do art.  5º da Lei nº

10.797, de 7 de julho de 1992, e o art. 31 da Lei nº 15.293, de 2004;
IV  –  Analista  Educacional,  Analista  de  Educação  Básica,  Assistente  Técnico

Educacional,  Assistente  da  Educação,  Assistente  Técnico  de  Educação  Básica,
Auxiliar de Serviços de Educação Básica:

a) vencimento básico ou provento básico;
b) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 72 da Lei nº 11.050,

de 1993.
Parágrafo único – Além das parcelas previstas no caput, o vencimento inicial de que

trata esta lei incorpora as demais vantagens pecuniárias a que fizer jus o servidor, em
especial:

I  –  adicionais  por  tempo  de  serviço  previstos  nos  arts.  112  e  113  do  Ato  das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT – da Constituição do Estado;

II – vantagem pessoal prevista no § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de
1991, e no art. 1º da Lei nº 13.694, de 1º de setembro de 2000;

III – auxílio-alimentação previsto no Decreto nº 37.283, de 3 de outubro de 1995;
IV – adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na

Lei nº 14.693, de 30 de julho de 2003;
V – vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei nº 15.293, de 2004;
VI – vantagem temporária incorporável – VTI – prevista na Lei nº 15.787, de 27 de

outubro de 2005;
VII – parcela de complementação remuneratória do magistério – PCRM – prevista

no art. 4º da Lei nº 17.006, de 25 de setembro de 2007;
VIII – auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de

2008;
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IX – vantagem pessoal de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho
de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento integral ou
proporcional em cargo de provimento em comissão.

Art. 28 – Ficam revogados:
I – o inciso VIII do art. 12 da Lei nº 15.293, de 2004; e
II – o inciso I do § 1º do art. 9º da Lei nº 15.301, de 2004.
Art.  29  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências especificadas nos artigos desta lei.
ANEXO I

(a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de maio de 2015)
“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 37, 38 e 42 da Lei nº 15.293, de de de 2004)
ESTRUTURA DAS CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
I.1 – Estrutura da Carreira de Professor de Educação Básica
Carga horária semanal de trabalho: 24 horas
* – A Estrutura da Carreira de Professor de Educação Básica,  carga horária 24

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
ANEXO II

(a que se refere o inciso I do art. 6º da Lei nº de de maio de 2015)
ABONO COM VIGÊNCIA EM 1º DE JUNHO DE 2015

* – O Anexo II, a que se refere o inciso I do art. 6º da Lei nº de maio de 2015, com o
abono com vigência a partir de 1º/6/2015, foi publicado no Diário do Legislativo, de
21.5.2015.

ANEXO III
(a que se refere o inciso II do art. 6º da Lei nº , de de maio de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA EM 1º DE AGOSTO DE 2016
* – O Anexo III, a que se refere o inciso II do art. 6º da Lei nº de maio de 2015, com

o abono com vigência a partir de 1º/8/2016, foi publicado no Diário do Legislativo, de
21.5.2015.

ANEXO IV
(a que se refere o inciso III do art. 6º da Lei nº , de de maio de 2015)
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ABONO COM VIGÊNCIA EM 1º DE AGOSTO DE 2017
* – O Anexo IV, a que se refere o inciso III do art. 6º da Lei nº de maio de 2015, com

o abono com vigência a partir de 1º/8/2017, foi publicado no Diário do Legislativo, de
21.5.2015.

ANEXO V
(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de maio de 2015)

Vigência Junho 2015
V.1 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica –

PEB
Carga horária: 24 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica –

PEB, carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.2  –  Tabelas  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em Educação

Básica
V.2.1 – Carga horária: 24 horas
*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.2.2 – Carga horária: 40 horas
*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.3 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional
V.3.1 – Carga horária: 30 horas
*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira de Analista  Educacional,  carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.3.2 – Carga horária: 40 horas
*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira de Analista  Educacional,  carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.4  –  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  Educacional  (com

função de inspeção escolar)
Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional, com função
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de inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de
21.5.2015.

V.5 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica
V.5.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.5.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.6 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico Educacional
V.6.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico Educacional,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.6.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico Educacional,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.7 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica
V.7.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.7.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.8 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente da Educação
V.8.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente da Educação, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.8.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente da Educação, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
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V.9 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação
Básica

V.9.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.9.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
Vigência Junho 2017
V.1 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica –

PEB
Carga horária: 24 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica –

PEB, carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.2  –  Tabelas  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em Educação

Básica
V.2.1 – Carga horária: 24 horas
*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.2.2 – Carga horária: 40 horas
*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.3 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional
V.3.1 – Carga horária: 30 horas
*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira de Analista  Educacional,  carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.3.2 – Carga horária: 40 horas
*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira de Analista  Educacional,  carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.4  –  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  Educacional  (com

função de inspeção escolar)
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Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional, com função

de inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de
21.5.2015.

V.5 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica
V.5.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.5.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.6 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico Educacional
V.6.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico Educacional,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.6.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico Educacional,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.7 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica
V.7.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.7.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.8 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente da Educação
V.8.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente da Educação, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.8.2 – Carga horária: 40 horas
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* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente da Educação, carga
horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.

V.9 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação
Básica

V.9.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.9.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
Vigência Julho 2018
V.1 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica –

PEB
Carga horária: 24 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica –

PEB, carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.2  –  Tabelas  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em Educação

Básica
V.2.1 – Carga horária: 24 horas
*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.2.2 – Carga horária: 40 horas
*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.3 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional
V.3.1 – Carga horária: 30 horas
*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira de Analista  Educacional,  carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.3.2 – Carga horária: 40 horas
*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira de Analista  Educacional,  carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
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V.4  –  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  Educacional  (com
função de inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional, com função

de inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de
21.5.2015.

V.5 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica
V.5.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.5.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.6 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico Educacional
V.6.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico Educacional,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.6.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico Educacional,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.7 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica
V.7.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.7.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.8 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente da Educação
V.8.1 – Carga horária: 30 horas
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* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente da Educação, carga
horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.

V.8.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Assistente da Educação, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.9 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica
V.9.1 – Carga horária: 30 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
V.9.2 – Carga horária: 40 horas
* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
ANEXO VI

(a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de maio de 2015)
Vigência Julho 2018
Tabela de “salário-base” do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola
* – A Tabela de “salário-base” do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola foi publicada no Diário do Legislativo, de 21.5.2015.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  208,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

* – Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 3/2015

Do  Sr.  Sebastião  Helvécio,  presidente  do  Tribunal  de  Contas,  encaminhando  o
relatório  de  atividades desse órgão no exercício de 2014,  incluindo o  relatório  de
atividades referente ao 4º trimestre do referido ano. (– 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.)

OFÍCIOS
Do Sr.  Antônio  Carlos  de  Alvarenga Freitas,  chefe  de  gabinete  da  Polícia  Civil,
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prestando informações relativas ao Requerimento nº  9.132/2014,  da  Comissão de
Participação Popular.

Do Sr. Cleiton Donizete Figueiredo, presidente da Câmara Municipal de Botelhos,
encaminhando cópia de ata de reunião dessa câmara, em atendimento a solicitação
da Sra.  Marisa Lacerda Vilas  Boas, do Movimento dos Atingidos pela Lei  100.  (–
Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2015.)

Do  Sr.  Edson  Luiz  Vismona,  presidente  da  Associação  Brasileira  de
Ouvidores/Ombudsman,  parabenizando esta  Casa pela  manutenção da Ouvidoria-
Geral  do  Estado  na  condição  de  órgão  autônomo,  diretamente  subordinado  ao
governador do Estado. (– Anexe-se ao Projeto de Lei nº 5.707/2015.)

Do  Sr.  Eduardo  Lima  Andrade  Ferreira,  presidente  da  Gasmig  (2),  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  nº  295/2015,  da  Comissão  de  Minas  e
Energia.

Do Sr. Fernando Capez, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo,  encaminhando cópia da Lei nº 14.946,  de 2013,  desse estado, que dispõe
sobre a cassação da inscrição, no cadastro de contribuintes do ICMS, de qualquer
empresa  que  faça  uso  direto  ou  indireto  de  trabalho  escravo  ou  em  condições
análogas à de escravo. (– À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr.  Fernando de Almeida Martins, procurador da República, solicitando desta
Casa  as  informações  que  menciona,  com  vistas  a  instruir  o  Procedimento  nº
1.22.000.00714/2012-47, da Procuradoria da República em Minas Gerais.

Do Sr. Fernando Rodrigues de Bairros, presidente da Associação dos Fabricantes
de Refrigerantes do Brasil, informando que as empresas Bebidas Jota Efe Indústria e
Comércio  Ltda.  e  Refrigerantes  Itamonte  Ltda.,  representantes  do  Estado,  foram
ganhadoras  no  concurso  Os  Melhores  Sabores  do  Brasil,  promovido  por  essa
associação. (– À Comissão de Turismo.)

Do Sr.  Glenio  Martins  de  Lima Mariano,  secretário  de Desenvolvimento Agrário,
prestando informações relativas ao Requerimento nº  9.196/2014,  da  Comissão de
Participação Popular.

Do Sr. Helvécio Miranda Magalhães Junior, secretário de Planejamento, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 9.230/2014, da Comissão de Participação
Popular.
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Do  Sr.  Helvécio  Miranda  Magalhães  Junior,  secretário  de  Planejamento,
encaminhando relatório elaborado pela Secretaria de Transportes contendo a relação
de obras realizadas pelo Estado. (– À Comissão de Transporte.)

Do  Sr.  João  Cruz  Reis  Filho,  secretário  de  Agricultura,  prestando  informações
relativas ao Requerimento nº 9.223/2014, da Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Luiz  Carlos  de  Azevedo  Corrêa  Júnior,  superintendente  administrativo
adjunto do Tribunal de Justiça do Estado (2),  prestando informações relativas aos
Requerimentos nºs 8.263/2014 e 415/2015, da Comissão de Administração Pública.

Do  Sr.  Marcelo  Luis  de  Oliveira,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Frutal,
encaminhando  representação  aprovada  por  esse  Legislativo  para  solicitar  a  esta
Assembleia intervenções quanto ao bloqueio da internet móvel pelas operadoras e à
venda de pacote de dados. (– À Comissão de Transporte.)

Do Sr.  Marcílio Valadares, prefeito municipal  de Pitangui,  prestando informações
relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  24/2015,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da
Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Vitor Valverde, secretário municipal de Governo (2), prestando informações
relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Transporte  encaminhado  por  meio  do
Ofício nº 1.505/2014/SGM e ao Requerimento nº 461/2015, da Comissão de Direitos
Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 37/2015

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 37/2003)
Altera a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e dispõe sobre a

promoção dos policiais civis por tempo de serviço.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – O  caput do art.  104 da Lei nº  5.406, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art.  104 –  As  promoções  serão feitas  por  antiguidade,  por  merecimento  e  por
tempo de serviço.”.

Art.  2º  –  Fica  acrescentado  ao  art.  104  da  Lei  nº  5.406,  de  1969,  o  seguinte
parágrafo único:

“Art. 104 – (...)
Parágrafo  único  –  A  promoção  por  tempo  de  serviço  se  dá  para  a  classe

imediatamente  superior  à  que  se  encontra  o  policial  civil  e  é  conferida,
independentemente da existência de vagas, àquele que tiver permanecido em efetivo
exercício por, no mínimo, dez anos consecutivos na mesma classe.”.

Art.  3º – O  caput do art.  105 da Lei nº  5.406, de 1969, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 105 – Não poderá ser promovido por merecimento nem por tempo de serviço o
candidato que:”.

Art. 4º – Os casos omissos decorrentes da aplicação desta lei complementar serão
regulamentados pelo Poder Executivo.

Art. 5º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto tem o objetivo de garantir ao policial civil, cumpridor de

suas funções, a promoção na carreira que não conseguiu por meio dos outros meios
previstos  na  legislação  vigente.  Normalmente,  a  alegação  é  a  falta  de  vagas;
entretanto,  o  policial  civil  não  pode  permanecer  sem  perspectiva  alguma de  ser
promovido, pois é um grande desestímulo para sua carreira. Não é justo existir  o
direito de ser promovido, e este não poder ser exercido.

Com este projeto, busca-se também a valorização do policial civil, que dedica a vida
inteira à corporação e não consegue o reconhecimento de seu trabalho.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta
proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14/2015
(Ex-Projeto de Resolução nº 1.193/2011)

Institui o Selo Ambiental de Meio Ambiente Urbano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – Fica instituído o Selo Ambiental de Meio Ambiente Urbano, prêmio a ser

entregue anualmente pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aos dez
municípios  do  Estado  que  apresentarem  os  melhores  projetos  ambientais  já
implementados que tenham preservado ou recuperado áreas urbanas municipais.

Art. 2º – Os projetos serão avaliados pela Mesa da Assembleia e pela Comissão de
Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável, que  selecionarão  os  dez
considerados de maior impacto ambiental positivo nos municípios onde tiverem sido
implementados.

Art.  3º – A critério  da Mesa da Assembleia e da  Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento  Sustentável,  poderão  ser  convidadas  personalidades
reconhecidamente ligadas às questões ambientais para colaborarem na seleção dos
melhores projetos.

Art. 4º – A apresentação dos trabalhos será feita anualmente até o final do mês de
março, por meio das secretarias de meio ambiente dos municípios participantes, que
receberão comunicação da Mesa da Assembleia do estabelecido nesta resolução.

Art.  5º  – A entrega do Selo Ambiental  de  Meio  Ambiente Urbano aos melhores
projetos será sempre feita em junho, mês em que se comemora o Dia Mundial do
Meio Ambiente.

Art. 6º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: As ações de reconhecimento a projetos de conservação ambiental têm

o  poder  de  se  propagarem,  pois,  além  dos  resultados  objetivos  e  concretos
alcançados, elas vão construindo, pouco a pouco, uma mentalidade conservacionista,
principalmente junto às  crianças e aos adolescentes,  fazendo com que tenhamos
uma  população  mais  consciente  da  importância  dos  cuidados  que  devem  ser
dispensados  ao  meio  ambiente.  Nesse  contexto,  é  importante  que  a  Assembleia
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Legislativa  se  engaje  nesse  esforço,  mostrando,  através  de  ações  como  a  da
instituição desse selo, ser uma parceira sempre pronta a apoiar ações a favor do
meio ambiente e do uso racional dos recursos naturais.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e à Mesa da
Assembleia  para  parecer,  nos  termos  do  art.  190,  c/c  os  arts.  195  e  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.505/2015
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Elifaz – Abel –, com sede no

Município de São João del-Rei.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Elifaz – Abel

–, com sede no Município de São João del-Rei.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Cabo Júlio
Justificação:  A Associação Beneficente Elifaz – Abel –, é uma entidade civil,  sem

fins  lucrativos,  constituída  por  tempo  indeterminado,  que  tem  por  finalidade  a
proteção  a  indivíduos  em  situações  circunstanciais  de  vulnerabilidade  social,  a
recuperação de dependentes do uso de álcool e drogas e o amparo a crianças e
idosos.

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

A entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, e
sua  diretoria  é  constituída  de  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que  realizam
atividades voluntárias e não são remuneradas.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei  nº 12.972, de
1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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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 1.506/2015
Declara de utilidade pública a Associação Parceria Juiz de Fora – APJF –, 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 Parceria Juiz de Fora –

APJF –, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Missionário Marcio Santiago
Justificação:  Em  dezembro  de  1984,  o  trabalho  social  da  Sra.  Ana  Lúcia  Dias

começava com uma doação de bolas para crianças na época do Natal. Com o passar
dos anos, diversos voluntários passaram a doar mantimentos, roupas, brinquedos e
itens para sorteio, como televisores, tanquinho de lavar roupa, liquidificadores, ferros
de passar roupa e bicicletas. Além disso, vários colaboravam na organização e na
distribuição.

Com  o  aumento  da  organização  e  o  crescimento  da  demanda,  os  eventos
alcançaram tal vulto que era necessário o fechamento de rua e havia até mesmo a
presença da banda da Polícia Militar prestigiando os atos beneficentes. Bolos de até
8m  por  1,2m  eram  distribuídos,  além  de  cestas  básicas,  legumes,  frangos,
congelados,  brinquedos,  cachorros-quentes,  pipoca,  algodão  doce,  refrigerantes  e
saquinhos-surpresa. Para que as doações alcançassem quem realmente necessitava,
havia cadastramento dos interessados.

A Associação Parceria Juiz de Fora tem personalidade jurídica desde 2008, com a
finalidade de desenvolver o relacionamento social e o espírito de camaradagem entre
seus  sócios,  além  de  proporcionar  aos  associados  assistência  social,  cultural,
recreativa, desportiva e jurídica.

Por  meio  de  suas  atividades,  busca  cooperar  com  campanhas  filantrópicas  e
patrióticas e desenvolver a prática dos desportos em geral, além de agir em prol da
saúde, da educação e da civilidade.
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Pelo exposto, diante da relevância social da associação, propomos sua declaração
de utilidade pública e esperamos a aprovação desta Assembleia.

–  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 1.507/2015
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Farias Presente – Ascofap –,

com sede no Município de Guanhães.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Farias

Presente – Ascofap –, com sede no Município de Guanhães.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Associação Comunitária Farias Presente desenvolve um revelante

papel na comunidade que representa, através da promoção de atividades sociais e
esportivas visando ao atendimento das necessidades da comunidade, sem nenhuma
distinção,  sempre  em busca da defesa dos  interesses  dos  direitos  fundamentais.
Entre suas atividades, estão ainda o apoio aos agricultores e ações de prevenção na
área da saúde, para o resguardo da dignidade e da vida da comunidade.

Este projeto encontra-se amparado pelos requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, para
a declaração da utilidade pública, 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
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.508/2015
Declara de utilidade pública o Coral Vozes de Euterpe, com sede no Município de

Brazópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Coral Vozes de Euterpe, com sede no

Município de Brazópolis.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Coral Vozes de Euterpe é uma associação civil, sem fins lucrativos,

de caráter cultural, educacional, de estudo e pesquisa relacionada à arte do canto
coral,  sem  cunho  político  ou  partidário,  regida  por  estatuto  próprio,  de  prazo
indeterminado, tendo por finalidade, entre outras, divulgar o canto coral, incentivando
a  educação  e  a  cultura  em  todas  as  suas  formas,  promovendo  intercâmbios,
produção de pesquisas e publicações, bem como a realização de eventos, círculos de
estudos, conferências, debates, cursos, palestras e seminários, visando à divulgação
de resultados observados nos seus projetos, à troca de informações e à construção e
difusão  de  conhecimentos  sobre  o  canto  coral,  sem  distinção  de  raça,  cor,
nacionalidade e religião.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, e
sua diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que realizam
atividades voluntárias.

Neste sentido, solicito dos meus nobres pares o necessário apoio para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.509/2015
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  de  Santa  Rosa  –

Codesanta –, com sede no Município de Japonvar.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de

Santa Rosa – Codesanta –, com sede no Município de Japonvar.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Lafayette de Andrada
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento de Santa Rosa é uma sociedade civil,
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com  finalidades  não  econômicas,  apartidária,  político-comunitária,  livre  de
discriminação religiosa, racial ou social. Está localizada na Comunidade Santa Rosa,
no  Distrito  de  Nova  Minda,  em  Japonvar.  Tem  por  objetivos  trabalhar  pelo
desenvolvimento da comunidade através de obras e melhoramentos, com recursos
próprios ou obtidos através de doações e empréstimos, promover a integração entre
seus moradores e atuar junto ao poder público propondo e cobrando melhorias para a
comunidade.

O conselho está devidamente registrado no Ofício de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da Comarca de Brasília de Minas. Seus diretores são pessoas idôneas e
nada recebem pelo exercício de suas funções.

Assim, solicito dos nobres pares 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 1.510/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Artística  Cultural  de  Contagem

Mercadores de Ilusões – ACMC –, com sede no Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação Artística  Cultural  de

Contagem Mercadores de Ilusões – ACMC –, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Ricardo Faria
Justificação: A Associação Artística Cultural de Contagem Mercadores de Ilusões,

com sede no Município de Contagem, está em pleno e regular funcionamento desde
10/1/2004 e realiza suas atividades de acordo com o previsto em seu estatuto social.

A associação é uma entidade civil sem fins lucrativos e econômicos, de proteção
aos direitos fundamentais individuais, coletivos e individuais homogêneos.

Tem  como  finalidades  a  proteção  à  família,  à  maternidade,  à  infância,  à
adolescência, à velhice e às pessoas com necessidade especiais,  inclusive com a
promoção  de  assistência  social,  saúde  e  educação;  o  amparo  a  crianças  e
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adolescentes  carentes;  a  promoção  da  integração  ao  mercado  de  trabalho;  a
habilitação  e  reabilitação  das  pessoas  com  deficiência  e  a  promoção  de  sua
integração  à vida  comunitária;  a  promoção do esporte,  da  cultura,  do  lazer  e  da
defesa  e  conservação  do  patrimônio  histórico  e  artístico;  a  preservação  e
conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável.

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 seus arts.
28 e 29, deixa claro que não serão distribuídos lucros ou dividendos, nem concedida
remuneração  ou  qualquer  parcela  do  seu  patrimônio,  vantagens  ou  benefícios  a
conselheiros, associados ou instituidores.

Ademais,  o  estatuto  da  entidade,  em  seu  art.  32,  evidencia  que  no  caso  de
dissolução da entidade, os bens remanescentes serão destinados a outra instituição
congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social, ou entidade pública.

Nesses  termos,  observados  os  requisitos  legais  e  verificada  a  importância  da
Associação Artística Cultural de Contagem Mercadores de Ilusões 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 1.511/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.706/2013)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  da  Casa  Lar,  com  sede  no
Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da Casa Lar, com

sede no município de Diamantina.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação: A Associação Amigos da Casa Lar, fundada em 29 de setembro de
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2007,  é  uma  entidade  privada  sem  fins  lucrativos,  com  foro  na  Comarca  de
Diamantina  e  tem  por  finalidade  amparar  e  prover  as  necessidades  físicas,
educacionais, sociais, esportivas e espirituais de crianças e adolescentes em situação
de risco  e  abandono  ou sob tutela  judicial,  tendo  em  vista  a  sua reintegração à
sociedade ou à família, natural ou substituta, entre outras.

O processo objetivando sua declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
amparado, obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972, de 1998.

Por essas razões, espero contar com 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 1.512/2015
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Olímpico, com

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

Olímpico, com sede no Município de Carandaí.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Olímpico é uma sociedade civil,

com  finalidades  não  econômicas,  apartidária,  político-comunitária,  livre  de
discriminação religiosa, racial ou social. Tem por objetivo congregar os moradores que
através  de  manifestações  e  ações  diretas  se  comprometam  a  propugnar  pela
melhoria  da  qualidade  de  vida;  traçar  planos  para  alcançar  melhorias  locais  ou
integradas a todo o município; defender o meio ambiente, a cidadania e os direitos
humanos  e  atuar  junto  ao  poder  público  propondo e  cobrando benefícios  para  a
comunidade.

A associação está  devidamente  registrada no Cartório  de  Registro  de  Títulos  e
Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Carandaí. Seus
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diretores são pessoas idôneas e nada recebem pelo exercício de suas funções.
Assim, solicito dos nobres pares 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 1.513/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.705/2013)

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Assalariados e
Agricultores  Familiares  do  Município  de  Minas Novas,  com sede no Município  de
Minas Novas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Assalariados e Agricultores Familiares do Município de Minas Novas, com sede no
Município de Minas Novas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  O  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  Assalariados  e  Agricultores

Familiares  do  Município  de  Minas  Novas,  entidade  sem  fins  lucrativos  com  sede
nesse município, tem por finalidades proteger e defender os direitos da categoria e os
interesses  individuais  de  seus  associados,  representá-los  perante  as  autoridades
administrativas  e  judiciárias  e  promover  o  bem-estar  de  seus  associados,  entre
outras.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  contidas  na  Lei  nº  12.972,  de
27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação
deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE DE LEI Nº 1.514/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.128/2013)

Declara de utilidade pública  a Associação Lar  dos  Idosos Desamparados Padre
Júlio Maria de Lombaerde, com sede no Município de Mutum.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Lar  dos  Idosos

Desamparados Padre Júlio Maria de Lombaerde, com sede no Município de Mutum.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  A Associação Lar  dos  Idosos  Desamparados  Padre  Júlio  Maria  de

Lombaerde, fundada em 29 de setembro de 1997, é uma associação civil, sem fins
lucrativos,  de  caráter  beneficente  e  de  assistência  social  e  tem  por  finalidade
promover assistência às pessoas idosas carentes e desamparadas, a partir  de 55
anos de idade, de ambos os sexos, residentes no Município de Mutum, e dedicar-se
às obras de promoção humana, beneficentes, filantrópicas e de assistência social,
entre outras.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
amparado, obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.
– 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 1.515/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.311/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Padre Victor de Três Pontas, com sede
no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Padre Victor  de Três

Pontas, com sede no Município de Três Pontas.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Mário Henrique Caixa
Justificação: Esta proposição pretende declarar de utilidade pública a Associação

Padre  Victor  de Três Pontas,  que é uma associação civil  de direito  privado,  sem
finalidade lucrativa, político-partidária ou religiosa, com atuação nesse município.

A associação tem por finalidade desenvolver o conhecimento da vida e das obras
do Padre Victor,  criar,  implantar  e  administrar  um sistema de radiofusão e  outros
meios de comunicação comunitária em Três Pontas, bem como amparar anciãos e
crianças abandonadas, por meio de obras assistenciais e promocionais.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que
desenvolvem atividades voluntárias. A entidade atende aos requisitos exigidos pela
Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.516/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.617/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Filhos de Maria, com sede no Município
de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Filhos de Maria, com

sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação: A Associação Filhos de Maria é uma entidade legalmente constituída,

sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, beneficente, educativo, social, cultural e
formador, com duração por tempo indeterminado.

A entidade  não  faz  distinção  de  raça,  cor,  idade,  sexo,  nacionalidade,  religião,
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convicção  política,  filosófica  ou  de  outra  natureza  no  desenvolvimento  de  suas
atividades e objetivos. Tem como finalidade a prestação de serviços, gratuitamente e
de  forma  permanente,  sem  distinção  de  clientela,  em  projetos  e  programas  de
assistência social, segundo o parágrafo único do art. 2º de seu estatuto.

A associação  encontra-se  em  pleno  e  regular  funcionamento,  cumprindo  suas
finalidades  estatutárias  e  sociais.  Os  membros  de  sua  diretoria,  de  reconhecida
idoneidade,  não são remunerados,  conforme atestado pelo  presidente da  Câmara
Municipal de Montes Claros. A entidade não remunera nem concede vantagens ou
benefícios  por  qualquer  forma  ou  título  a  seus  diretores,  sócios,  conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes. Também não faz distribuição de dividendos
nem de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou
participação no resultado, como dispõe o art. 31 do estatuto.

Em caso de dissolução ou extinção da entidade, os bens remanescentes, após a
quitação de suas obrigações, serão destinados a entidade congênere, designada pela
Assembleia Geral, que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,
ou a entidade pública.

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 1.517/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.490/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Solidária Vencer  Juntos com Cristo –
ASVEJC –, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Solidária Vencer Juntos

com Cristo – ASVEJC –, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
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Justificação: A Associação Solidária Vencer Juntos com Cristo – ASVEJC – é uma
entidade beneficente de assistência social, de direitos privados, sem fins lucrativos e
econômicos,  segundo  o  art.  1º  de  seu  estatuto.  Tem  como  finalidades  prestar
assessoria a projetos sociais de geração de trabalho e renda, visando à melhoria na
qualidade de vida de  famílias  em situação de vulnerabilidade;  buscar  parcerias  e
firmar  convênios  em  prol  dos  associados;  apoiar  os  grupos  associados  na
comercialização de seus produtos,  visando ao aumento na receita  das  vendas;  e
fortalecer a Pastoral da Criança na Arquidiocese de Montes Claros.

Fundada em 20 de junho de 2008,  a ASVEJC encontra-se  em pleno  e  regular
funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.  Os membros de
sua diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados, conforme atesta o
presidente da Câmara Municipal. Os membros da Coordenação-Geral e do Conselho
Fiscal  não  perceberão  nenhuma  remuneração,  vantagem  ou  benefício,  direta  ou
indiretamente,  a  qualquer  título,  sendo  inteiramente  gratuitos  os  serviços  que
prestarem na associação.

Em caso de dissolução da entidade, pagos os compromissos, seu patrimônio será
doado a uma entidade congênere, com fins assistenciais, à escolha da Assembleia-
Geral.

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 1.518/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.191/2014)

Declara de utilidade pública o Abrigo Levina Branco,  com sede no Município de
Pedra Azul.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Levina Branco, com sede no

Município de Pedra Azul.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação: O Abrigo Levina Branco é uma entidade social sem fins lucrativos e

tem por finalidades, entre outras, desenvolver programas assistenciais voltados para
a criança, o adolescente e seus núcleos familiares; acolher pessoas encaminhadas
por órgãos públicos; distribuir  refeições diárias para pessoas carentes e realizar o
programa Família Feliz, destinado à valorização da família e dos bons costumes.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se
legalmente  amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  da  Lei  nº  12.972,  de
27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.
– 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 1.519/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.428/2014)

Declara de utilidade pública  a Associação Amigos Caminhoneiros de Capetinga,
com sede no Município de Capetinga.

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

Capetinga, com sede no Município de Capetinga.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Cássio Soares
Justificação: A Associação Amigos Caminhoneiros de Capetinga é uma organização

não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 26 de fevereiro de 1994, que
desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico, cumprindo suas finalidades
estatutárias  de  defender  os  interesses  de  seus  associados  perante  os  órgãos
públicos,  as  entidades  privadas  e  a  sociedade;  promover  festivais,  feiras
beneficentes,  exposições  e  competições  esportivas  e  colaborar  com  programas
governamentais municipais.
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A documentação apresentada confirma que a diretoria da entidade é constituída por
pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  ela  está  em  funcionamento  regular,
atendendo, desta forma, os requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares 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 1.520/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.460/2014)

Declara de utilidade pública o Conselho Central de Passos da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica  declarado de utilidade pública  o  Conselho  Central  de  Passos  da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Passos.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Cássio Soares
Justificação: O Conselho Central de Passos da Sociedade de São Vicente de Paulo

é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 17 de junho
de 2003, que desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico, cumprindo
suas finalidades estatutárias de exercer atividades caritativas, culturais, promocionais
e  de  assistência  social  em  diversos  municípios.  A  documentação  apresentada
confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e
que a entidade está em funcionamento regular, atendendo, dessa forma, os requisitos
legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.521/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.578/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social Vida e Arte – AVA –,
com sede no Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência Social Vida

e Arte – AVA –, com sede no Município de Passos.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Cássio Soares
Justificação:  A Associação  de  Assistência  Social  Vida  e  Arte  –  AVA –  é  uma

organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 10 de outubro de
1999.  Desenvolve  importante  trabalho  assistencial  e  filantrópico,  cumprindo  suas
finalidades estatutárias de incentivar seus assistidos no desenvolvimento pessoal de
cada  um,  proporcionando-lhes  uma  vida  mais  digna  e  de  qualidade.  Oferece
atividades  assistenciais  e  culturais  visando ao  crescimento  e  ao  desenvolvimento
social de todos os assistidos.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por
pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento
regular, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.522/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.665/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Familiares e Apoio a Dependentes
Químicos do Brasil – Palet –, com sede no Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Familiares e Apoio a
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Dependentes Químicos do Brasil – Palet –, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Cássio Soares
Justificação: A Associação de Familiares e Apoio a Dependentes Químicos do Brasil

– Palet – é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 25
de outubro de 2008, que desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico,
cumprindo suas finalidades estatutárias de amparar e disponibilizar o tratamento aos
dependentes químicos na fase da infância e adolescência, dando suporte também
aos familiares dos assistidos pela associação. A documentação apresentada confirma
que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a
entidade  está  em  funcionamento  regular,  atendendo,  dessa  forma,  os  requisitos
legais.  Por  sua  importância,  contamos  com  o  apoio  de  nossos  pares  para  a
aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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 1.523/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.268/2014)

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Catas Altas da Noruega – Apae de Catas Altas da Noruega –, com sede no Município
de Catas Altas da Noruega.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º– Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Catas Altas da Noruega – Apae de Catas Altas da Noruega –, com
sede no Município de Catas Altas da Noruega.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catas Altas da

Noruega – Apae de Catas Altas da Noruega – há quase dez anos vem desenvolvendo
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um papel relevante na comunidade que representa, através de atividades que visam
promover a assistência educacional, cultural, desportiva e a saúde das pessoas com
deficiência do município.

Outrossim, a Apae de Catas Altas da Noruega colabora para promover a integração
social, o auxílio familiar e todo o amparo necessário à defesa dos direitos dessas
pessoas, visando oferecer condições de manutenção da dignidade humana, garantida
em nossa Constituição Federal.

Este projeto encontra-se amparado pela Lei nº 12.972, de 27/7/1998, 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 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 1.524/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.381/2014)

Declara de utilidade pública a Comissão Pastoral da Terra – CPT-MG –, com sede
no Município de Belo Horizonte.

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

MG –, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  A Comissão Pastoral  da Terra,  denominada pela  sigla CPT, é  uma

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

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  contidas  na  Lei  nº  12.972,  de
27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.525/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.616/2013)

Declara de utilidade pública a Sociedade de Amigos do Distrito de Vila Nova de
Minas – Soadvam –, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Amigos do Distrito de

Vila Nova de Minas – Soadvam –, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação: A Sociedade de Amigos do Distrito de Vila Nova de Minas – Soadvam

– é uma associação sem fins econômicos, políticos ou religiosos, com duração por
tempo indeterminado e formada por pessoas da comunidade. Essa associação tem
por  finalidade trabalhar  pelo  desenvolvimento  da  agricultura e  da  pecuária  e  pela
melhoria das condições de vida e bem-estar da comunidade e prestigiar, estimular e
ajudar  as  iniciativas  que beneficiem a comunidade,  além de representá-la  junto  a
instituições e órgãos públicos ou privados que de alguma forma possam influir na vida
comunitária, visando à satisfação de necessidades comuns.

A Soadvam encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 1982, cumprindo
suas finalidades estatutárias e sociais.  Os membros de sua diretoria são pessoas
idôneas,  que  não  recebem  nenhum  tipo  de  remuneração,  conforme  atesta  o
presidente  da  Câmara  Municipal  de  Montes  Claros,  Antônio  Silveira  de  Sá.  As
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atividades  dos  seus  diretores  e  conselheiros,  bem  como as  dos  associados,  são
realizadas de forma gratuita, sendo vedado a eles o recebimento de qualquer lucro,
gratificação  ou  vantagem.  A entidade  não  faz  distribuição  de  lucros,  resultados,
dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio.

Em  caso  de  dissolução  dessa  associação,  os  bens  remanescentes  serão
destinados  a  outra  instituição  congênere,  com  personalidade  jurídica,  que  esteja
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.526/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.969/2012)

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Escola  Família  Agrícola  de  Ervália  –
Aefae –, com sede no Município de Ervália.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola

de Ervália – Aefae –, com sede no Município de Ervália.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  A Associação Escola Família Agrícola de Ervália – Aefae – é pessoa

jurídica  de  caráter  comunitário,  filantrópico,  social,  promocional,  educacional,
profissional,  desportivo e cultural, que realiza e pesquisa atividades de assistência
técnica  e  extensão  rural.  Com  duração  indeterminada,  a  entidade  tem  sede  no
Município de Ervália e tem como finalidades oferecer educação e formação gratuitas
e de qualidade diferenciada, seguindo os princípios das escolas famílias agrícolas e a
pedagogia  da  alternância,  integrar  o  ensino  fundamental  com  a  orientação
profissional  na  área  de  agropecuária,  em  nível  técnico,  e  oferecer  outros  cursos
técnicos ou de qualificação básica, de acordo com as exigências  da realidade de
Ervália e região.
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O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei
nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.527/2015
Declara de utilidade pública o Clube do Cavalo de Divino, com sede no Município

de Divino.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube do Cavalo de Divino, com sede

no Município de Divino.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
João Magalhães
Justificação: O Clube do Cavalo de Divino desenvolve importante trabalho nesse

município,  estimulando  o  desenvolvimento  equino,  cultura  local,  e  o  senso  de
companheirismo  entre  os  criadores  e  simpatizantes  dessa  cultura,  por  meio  de
passeios,  concursos  de  marchas,  cavalgadas,  provas  funcionais  e  demais
modalidades de lazer relacionadas à equitação, bem como o incremento do comércio
de animais entre criadores, como vendas, leilões e feiras, entre outras atividades.

–  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 1.528/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Liga  Paracatuense  de  Esportes,  com  sede  no

Município de Paracatu.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Liga Paracatuense de Esportes, com

sede no Município de Paracatu.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Antonio Lerin
Justificação: A Liga Paracatuense de Esportes, com sede no Município de Paracatu,

é uma associação civil, sem fins lucrativos, que dirige, orienta, supervisiona, coordena
e proporciona, nesse município, o desporto amador na modalidade futebol e está em
funcionamento desde 28 de abril de 2010.

A referida entidade tem por finalidades a difusão, o aperfeiçoamento, o fomento, a
fiscalização  e  a  implantação  da  disciplina  no  futebol  amador,  organizando
campeonatos e torneios nos âmbitos municipal, estadual e federal.

Na execução dos objetivos que se propõe, a Liga Paracatuense de Esportes zela
pelo  progresso  das  associações  e  promove,  anualmente,  campeonatos  nas
categorias  juvenil,  juniores,  amadores  e  adultos  e  facilita  o  intercâmbio  entre  as
diversas categorias. Além disso, representa os desportos que dirige na Federação
Mineira de Futebol e nos poderes municipal, estadual e federal, promove cursos para
a formação de atletas, árbitros e técnicos e supervisiona, dirige, fiscaliza e controla a
realização de jogos em todos os estádios do Município de Paracatu.

A Liga Paracatuense de Esportes apresenta os requisitos legais para ser declarada
de utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres colegas ao
título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.529/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.619/2014)

Declara de utilidade pública o Projeto Educacional  Conquistando Seu Espaço –
Pece – Setor Arthur Henrique Sarto Garcia –, com sede no Município de Serrania.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Projeto Educacional Conquistando

Seu espaço – Pece – Setor Arthur Henrique Sarto Garcia –, com sede no Município
de Serrania.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Cássio Soares
Justificação:  O  Projeto  Educacional  Conquistando  Seu  Espaço  –  Pece  –  Setor

Arthur  Henrique  Sarto  Garcia  –  é  uma organização  não  governamental  sem  fins
lucrativos,  fundada  em  3  de  abril  de  2003,  que  desenvolve  importante  trabalho
assistencial e filantrópico e cumpre suas finalidades estatutárias de contribuir técnica
e  politicamente  para  a  construção  da  cidadania  de  indivíduos  marginalizados.  A
documentação  apresentada  confirma  que  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas
idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento  regular,
atendendo, dessa forma, os requisitos legais. Por sua importância, contamos com o
apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.530/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.664/2014)

Declara de utilidade pública o Laprata Esporte Clube, com sede no Município de
Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Laprata Esporte Clube, com sede no

Município de Lagoa da Prata.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Mário Henrique Caixa
Justificação: O Laprata Esporte Clube é uma sociedade civil de direito privado, sem

fins lucrativos.
Essa  entidade  tem  como objetivo  proporcionar  a  difusão  de  atividades  sociais,

cívicas, culturais e desportivas, principalmente o esporte especializado. Pode, ainda,
proporcionar  a prática e a participação em competições de todas as modalidades
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esportivas amadoristas especializadas,  inclusive o futebol  feminino e masculino,  e
filiar-se a uma federação ou liga.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que
desenvolvem atividades voluntárias. A entidade atende aos requisitos exigidos pela
Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

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 1.531/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.479/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Missão  Paz,  com  sede  no  Município  de  Belo
Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Missão Paz, com sede no Município

de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
João Leite
Justificação: A Missão Paz é uma entidade de assistência social, filantrópica, sem

fins lucrativos, que tem como objetivo a promoção ações de nas áreas de artesanato,
mídia gráfica, empreendedorismo, projetos culturais, esportivos e artísticos, visando
ao bem-estar e à integração dos cidadãos.

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.

– 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 1.532/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.464/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Grande Luz de Ação Solidária, com sede
no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Grande Luz de Ação

Solidária, com sede no Município de Luz.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação Grande Luz de Ação Solidária é uma entidade sem fins

lucrativos,  que  tem  por  finalidade  criar,  produzir,  divulgar  e  promover  serviços  e
eventos  e  fornecer  informações  de  natureza  artística  e  sociocultural,  propiciando,
assim, o  acesso dos cidadãos à cultura e a defesa e conservação do patrimônio
histórico e artístico.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

– 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 1.533/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.780/2013)

Declara de utilidade pública o Instituto Raquel  Barreto em Defesa da Vida, com
sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Raquel Barreto em Defesa da

Vida, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  O  Instituto  Raquel  Barreto  em  Defesa  da  Vida  é  uma  entidade
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constituída por tempo indeterminado,  de fins não econômicos e aberta ao cidadão
que nela queira se filiar.  Com fins técnicos, assistenciais, educacionais, culturais e
sociais, tem por finalidades, entre outras, promover a educação no trânsito de forma a
desenvolver  em  cada  cidadão,  e  em  toda  a  comunidade,  princípios,  valores,
conhecimentos, habilidades e atitudes favoráveis à convivência civilizada no trânsito;
efetuar estudos e pesquisas; contribuir na elaboração, organização e aplicação das
legislações pertinentes ao trânsito; realizar ações culturais e artísticas em todas as
suas manifestações e acompanhar junto aos órgãos responsáveis de fiscalização o
cumprimento efetivo das leis de trânsito.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se
legalmente  amparado,  pois  a  entidade obedece às  exigências  contidas na  Lei  nº
12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.534/2015
Declara de utilidade pública o Conselho Cultural Campina-Verdense – Cocuca –

com sede no Município de Campina Verde.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Cultural Campina-Verdense

– Cocuca –, com sede no Município de Campina Verde.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Elismar Prado
Justificação: O Conselho Cultural Campina-Verdense foi fundado em 13/1/2013, em

Campina Verde, e é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com duração por tempo
indeterminado.

A entidade tem por finalidades desenvolver a cultura através da Escola de Samba e
Bateria  do  Ajax,  buscar  convênios  e  parcerias  com  o  poder  público  municipal,
estadual e federal e demais entidades e apoiar e realizar eventos, sempre buscando
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promover a cultura e a arte no município. Sendo assim, exerce relevante atividade
social, que contribui para o progresso local.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.535/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.537/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Museu  Vivo,  com  sede  no
Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Museu Vivo, com

sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação: A Associação Cultural Museu Vivo, fundada em 1º/3/1993 com o nome

de  Fundação  Antiquária,  situada  em  Ipatinga,  é  uma  associação  civil  de  direito
privado sem fins lucrativos ou econômicos.

Tem  por  finalidades  adquirir,  estudar,  catalogar  e  colecionar,  sistematicamente,
documentos e objetos concernentes principalmente à região do Vale do Aço, bem
como à história do Brasil, para que as pessoas possam sentir de perto a evolução da
vida e dos fatos relativos ao homem e a seu meio, sem distinção de credo religioso,
cor, sexo e partido político, com o propósito de expô-los em qualquer município do
País ou em qualquer outro país cujos interesses se coadunem com os da entidade.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
amparado, obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.536/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.522/2011)

Declara de utilidade pública o Instituto Nacional dos Juízes de Paz e da Justiça de
Paz no Brasil – Injupa-BR –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública o Instituto Nacional dos Juízes de Paz e

da Justiça de Paz no Brasil – Injupa-BR –, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
João Leite
Justificação: O Instituto Nacional dos Juízes de Paz e da Justiça de Paz no Brasil –

Injupa-BR – é uma entidade sem fins  lucrativos,  fundada em 20/8/2009,  que tem
como objetivo precípuo desenvolver ações nas áreas de educação, serviço social,
cultura, entre outras.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,
razão  pela  qual  acreditamos  que  o  reconhecimento  da  entidade  como sendo  de
utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Contamos 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 1.537/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.171/2011)

Declara de utilidade pública a Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes –
SEA –, com sede no Município de Paraisópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Educação e Assistência

Frei Orestes – SEA –, com sede no Município de Paraisópolis.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: A Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes – SEA – é uma

associação sem fins lucrativos, com sede na cidade de Paraisópolis,  que tem por
finalidade a promoção da cidadania e o enfrentamento das desigualdades sociais.
Atende  especialmente  às  crianças,  aos  adolescentes  e  às  pessoas  pobres  na
acepção legal.

Como visto, a entidade atende os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.538/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.849/2012)

Declara de utilidade pública o Centro Social Nossa Senhora do Monte Carmelo,
com sede no Município de Passa-Quatro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro Social Nossa Senhora do

Monte Carmelo, com sede no Município de Passa-Quatro.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: O Centro Social Nossa Senhora do Monte Carmelo é uma entidade

civil,  de fins não econômicos e não lucrativos,  com sede no Município de Passa-
Quatro.  Tem  como  finalidade,  entre  outras,  proteger  a  família,  a  maternidade,  a
infância, a adolescência e a velhice, bem como lutar e zelar pela qualidade de vida e
do meio ambiente.

De acordo com documentação anexa, a entidade atende aos requisitos legais para
ser declarada de utilidade pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação
deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 1.539/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.465/2012)

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Criança e Adolescente de
Martins Soares – Aacams –, com sede no Município de Martins Soares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio à Criança e

Adolescente  de  Martins  Soares  –  Aacams –,  com  sede  no  Município  de  Martins
Soares.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação de Apoio Criança e Adolescente de Martins Soares –

Aacams  –,  fundada  em  maio  de  2004,  tem  como  objetivo  dar  assistência  aos
menores, promovê-los intelectual, moral, religiosa e civicamente, tendo como base o
amor  a Deus, à Pátria  e ao  próximo,  bem como desenvolver  a personalidade do
menor e seu enquadramento no seio familiar e social, respeitando-se as tendências
vocacionais de cada um.

A Aacams está em pleno e regular funcionamento, sendo sua diretoria constituída
por pessoas de conduta ilibada, atendendo, portanto, os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.540/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.085/2014)

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Goel,  com  sede  no  Município  de  Belo
Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Goel, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
João Leite
Justificação:  O  Instituto  Goel,  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  fundada  em

29/9/2011,  tem como missão promover o desenvolvimento sustentável  e contribuir
para a melhoria da qualidade de vida da população carente de Belo Horizonte.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que
está sendo realizado, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.541/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.086/2014)

Declara  de  utilidade  pública  o  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de
Aguanil, com sede no Município de Aguanil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Municipais

de Aguanil, com sede no Município de Aguanil.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
João Leite
Justificação: O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aguanil, fundado

em  11/11/2011,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  missão
promover o desenvolvimento sustentável e contribuir para a melhoria da qualidade de
vida dos trabalhadores da categoria.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que
está sendo realizado, trazendo melhorias para os servidores municipais de Aguanil,
razão pela qual conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de
lei.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.542/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.051/2012)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos
Condenados – Apac – Arcos –, com sede no Município de Arcos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados – Apac – Arcos –, com sede no Município de Arcos.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –

Arcos – é uma entidade sem fins lucrativos, com sede na cidade de Arcos, que tem
por finalidade auxiliar  as autoridades judiciárias e policiais da comarca nas tarefas
ligadas à recuperação dos sentenciados, fiscalização de benefícios penitenciários e
mais disposições previstas pela Lei de Execução Penal.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.543/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.477/2013)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos
Condenados – Apac – de Varginha, com sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados – Apac – de Varginha , com sede no Município de Varginha.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Dilzon Melo
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac – de

Varginha  é  uma  entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  com  prazo  de  duração
indeterminado, que em por finalidade auxiliar as autoridades dos Poderes Judiciário e
Executivo em todas as tarefas ligadas à readaptação dos sentenciados e presidiários,
sendo  parceira  da  Justiça  na  execução  da  pena  e  exercendo  suas  atividades
especialmente  através  da  assistência  e  auxílio  à  família.  Para  tanto,  promove
atividades que favorecem a educação,  a saúde,  o bem-estar  físico e  espiritual,  a
profissionalização, a reintegração social, as pesquisas psicossociais e a recreação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.544/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Naque  Nanuque  –

Aconan –, com sede no Município de Açucena.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Naque

Nanuque – Aconan –, com sede no Município de Açucena.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Bosco
Justificação: A Associação Comunitária de Naque Nanuque – Aconan – tem por

finalidade amparar a criança e o adolescente que viva à margem da sociedade em
razão da exclusão social ou de circunstâncias que tenham dado causa ao abandono
ou desamparo, visando à inclusão social, o suprimento das necessidades essenciais
à vida e à cidadania. Além disso, a Associação ampara e apoia o idoso, visando a
minorar-lhes  o  sofrimento,  a  solidão  e  o  abandono  e  proporciona-lhes  uma  vida
cidadã e socialmente menos injusta.
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Oferecendo  oportunidades,  meios  e  condições  para  a  educação  de  base,
secundária  ou  de  terceiro  grau,  a  Associação  trabalha  a  evolução  social  do
amparado, bem como promove a profissionalização de jovens e adultos.

–  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 1.545/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.142/2012)

Declara de utilidade pública o Clube de Voo Livre de São Lourenço, com sede no
Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube de Voo Livre de São Lourenço,

com sede no Município de São Lourenço.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: O Clube de Voo Livre de São Lourenço foi fundado em outubro de

2009 e tem por finalidade administrar e fiscalizar as atividades relativas a prática de
voo livre em suas modalidades asa delta e parapente, promovidas por seus filiados
em suas rampas, bem como cultivar o bom relacionamento entre os praticantes das
modalidades  de  voo  livre  e  manter  o  relacionamento  com  as  entidades  pares
nacionais, entre outras.

De acordo com documentação anexa, a entidade atende aos requisitos legais para
ser declarada de utilidade pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.546/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 876/2011)

Declara de utilidade pública  a Banda de Música Lira  São Carlos,  com sede no
Município de Lagoa da Prata.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade Pública a Banda de Música Lira São Carlos,

com sede no Município de Lagoa da Prata.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: A Banda de Música Lira São Carlos é uma sociedade civil de direito

privado, sem fins lucrativos, tendo sido fundada no ano de 1977.
A Banda tem como objetivo favorecer o gosto e a cultura musical da cidade, bem

como fortalecer os laços da vida comunitária por meio da arte, além de cultivar e
difundir o folclore regional em todas as suas formas e manifestações. A Banda destina
a escola de música ao aprendizado gratuito da arte musical.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares a este projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.547/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 921/2011)

Declara de utilidade pública o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, com
sede no Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública o Centro Espírita Beneficente União do

Vegetal, com sede no Município de Lagoa da Prata.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação:  O Centro Espírita  Beneficente  União do Vegetal  é  uma associação

sem fins lucrativos com sede na Fazenda do Capão Vermelho, no Município de Lagoa
da Prata, tendo por finalidade transformar o ser humano para desenvolvimento de
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suas  virtudes  morais,  intelectuais  e  espirituais,  sem  distinção  de  cor,  ideologia
política, credo religioso ou nacionalidade.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.548/2015
Declara de utilidade pública a Academia de Letras, Artes e Ciências Brasil – Alacib

–, com sede no Município de Mariana.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Academia de Letras, Artes e Ciências

Brasil – Alacib –, com sede no Município de Mariana.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Thiago Cota
Justificação: A Academia de Letras, Artes e Ciências Brasil – Alacib –, com sede no

Município de Mariana, é uma associação sem fins econômicos que tem por finalidade
difundir as letras, artes e ciências nacionais e internacionais, e incentivar a produção
literária, artística e científica em solo nacional. 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 de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.549/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.530/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Marianense dos Artistas Plásticos – Amap
–, com sede no Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Marianense dos Artistas
Plásticos – Amap –, com sede no Município de Mariana.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação: A Associação Marianense Artistas Plásticos – Amap – é uma entidade

de  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  com  prazo
indeterminado de duração, situada na Rua Professor Waldemar de Moura Santos,
142,  Centro,  em  Mariana,  e  tem  por  finalidade:  a  promoção  social  e  cultural,  a
pesquisa, a coordenação, o estímulo e a proteção da prática dos artistas plásticos.
São prerrogativas da associação: representar perante as autoridades administrativas
e judiciárias os interesses coletivos e individuais dos associados.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 1998.

Espero contar com 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 1.550/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.429/2014)

Declara de  utilidade pública  a  Associação Espírita  Pai  Kachambi,  com sede no
Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Espírita Pai Kachambi,

com sede no Município de Passos.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Cássio Soares
Justificação:  A  Associação  Espírita  Pai  Kachambi  é  uma  organização  não

governamental,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  24/6/1970,  que  desenvolve
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importante trabalho de cunho comunitário nas áreas de assistência social, bem como
o estudo do espiritismo, a prática da caridade espiritual, moral e filantrópica.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por
pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento
regular, atendendo, dessa forma, aos requisitos legais.

Pela importância do trabalho desenvolvido pela Associação, 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 1.551/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.448/2013)

Declara  de  utilidade  pública  o  Templo  de  Gavã  do  Amanhecer,  com  sede  no
Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública o Templo de Gavã do Amanhecer, com

sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação: O Templo de Gavã do Amanhecer é uma entidade religiosa, apolítica,

sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade  a  prática  e  o  desenvolvimento  do
mediunismo cristão e a prestação de assistência social.

A instituição não faz distinção de raça,  nacionalidade,  cor,  sexo nem condições
sociais e tem prazo indeterminado de duração.

Fundada em 11/3/1984, encontra-se em pleno e regular funcionamento, cumprindo
suas finalidades estatutárias e sociais. Todos os seus diretores são pessoas idôneas
e  com  moradia  fixa  na  cidade,  conforme  atesta  o  delegado  de  polícia  Jurandir
Rodrigues César Filho.

Nenhuma remuneração nem vantagem pecuniária ou de qualquer natureza serão
atribuídas  aos  membros  da  diretoria,  do  conselho  fiscal  ou  qualquer  outro
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componente da entidade, ficando certo que esta não distribuirá lucros ou dividendos a
qualquer pessoa, seja física ou jurídica, dentro ou fora do País.

Em caso de dissolução da entidade, seu patrimônio será destinado a instituição
congênere.

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 1.552/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.582/2014)

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 17.497, de 19 de maio de 2008,
que  autoriza  o  Poder  Executivo  a doar  ao  Município  de  Ouro  Fino  o  imóvel  que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º –  O imóvel localizado no Município de Ouro Fino com área de 4.029,62m²

(quatro mil e vinte e nove vírgula sessenta e dois metros quadrados), a que se refere
a Lei nº 17.497, de 19 de maio de 2008, passa a destinar-se ao funcionamento de
uma agência da Previdência Social.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º – Fica revogado o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 17.497, de 19 de maio
de 2008.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  formalizar  a  alteração  da

destinação  dada  ao  imóvel  especificado,  que  anteriormente  seria  destinado  à
instalação  do  Departamento  Municipal  de  Obras  e  que  passa  a  destinar-se  à
instalação de agência da Previdência Social.
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O  Município  de  Ouro  Fino  procedeu  à  reestruturação  das  sedes  dos  serviços
públicos municipais, centralizando o departamento de obras e serviços e transportes
em  local  distante  do  centro,  facilitando  o  acesso  de  máquinas  pesadas  sem
comprometer o tráfego no município.

A construção de uma agência da Previdência Social beneficiará toda a população
do Município de Ouro Fino e região, evitando que a população tenha que percorrer
longas distâncias para utilizar-se dos benefícios concedidos pela Previdência Social.

Ressalte-se  que  o  terreno  objeto  deste  projeto  de  lei  atende  às  exigências  do
Ministério  da  Previdência  Social,  tendo sido  apresentado à  Gerência  Regional  do
INSS, que, após avaliação técnica, aprovou a instalação da agência da Previdência
Social, havendo, aliás, recursos assegurados para sua construção.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas 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.
REQUERIMENTOS

Nº  737/2015,  da  Comissão  Extraordinária  das  Mulheres,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Secretaria de Direitos Humanos e à Secretaria de Políticas para as
Mulheres  da  Presidência  da  República  pedido  de  providências  para  que  seja
implantada no Município de Belo Horizonte a Casa da Mulher Brasileira, espaço que
integra  serviços  especializados  no  combate  à  violência  contra  as  mulheres.  (–  À
Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 738/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de apoio aos professores do Estado do Paraná que sofreram com as
ações de repressão e violência policial enquanto exerciam democraticamente o direito
de se manifestarem.

Nº 739/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  Sr.  João  Pedro  Stédile,  líder  do  Movimento  dos
Trabalhadores sem Terra, por receber a Medalha da Inconfidência, concedida pelo
governador do Estado.

Nº 740/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
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manifestação de repúdio ao governo do Paraná pelas ações de repressão e violência
policial em manifestação dos professores.

Nº  741/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão de
Polícia Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 10/5/2015,  em Santa  Juliana,  que
resultou  na  apreensão  de  duas  adolescentes  e  de  drogas  e  na  prisão  de  três
pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  742/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à ANTT pedido de providências para que a concessionária responsável
pela duplicação da BR-153 construa um viaduto com passarela nas proximidades da
entrada principal do Município de Prata.

Nº  743/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à BHTrans pedido de providências para a instalação de sinalização fixa
de trânsito nas ruas do Bairro São Luís, na região da Pampulha.

Nº  744/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para
que  seja  implantado  perímetro  de  estacionamento  proibido  nas  vias  públicas  dos
bairros  localizados  no  entorno  do  Mineirão.  (–  Distribuídos  à  Comissão  de
Transporte.)

Nº  745/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para
que envide esforços junto à empresa Minas Arena para que seja permitido o uso da
área da esplanada do Mineirão, para instalação de praça de alimentação nos dias de
jogos no estádio.

Nº  746/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à diretora do Detran-MG pedido de informações sobre quais  são os
procedimentos legais aplicados ao condutor que atinge 20 pontos ao ano na carteira
de  habilitação  e  sobre  a  ordem  cronológica  de  aplicação  desses  procedimentos.
Requer,  ainda,  sejam encaminhadas  a  esta  Casa cópias  de  todos  os  processos,
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julgados ou não, no período no qual o delegado Antônio Galvão Dias do Nascimento
esteve no comando do Sipat de Juiz de Fora.

Nº  747/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Saúde pedido de informações sobre a regularização dos repasses de
recursos da saúde aos municípios da macrorregião Norte do Estado.

Nº 748/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita a inserção nos anais da Casa
do  artigo  Crise  de  identidade  no  setor  elétrico,  de  Diogo  Mac  Cord  de  Faria,
coordenador do MBA em Setor Elétrico da FGV-Faculdade IBS, publicado no jornal
Estado de Minas do dia 24/4/2015. (– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 749/2015, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos membros da Polícia Federal e do Ministério  Público
Federal, bem como ao juiz federal Sérgio Moro, pela excelência no desenvolvimento
dos respectivos trabalhos na operação Lava Jato, como verdadeiros defensores do
interesse público no combate incansável aos atos de corrupção.

Nº  750/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que,
durante  jogos  e  eventos  no  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto,  haja  atuação
conjunta  do  34º  Batalhão  da  Polícia  Militar  e  do  Batalhão  de  Policiamento
Especializado  nos  bairros  situados  no entorno  e  para  que os policiais  envolvidos
recebam  treinamento  específico  para  coibir  a  prática  de  contravenções  penais  e
delitos de trânsito.

Nº  751/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à criação de três redes de
hospitais microrregionais na macrorregião Norte.

Nº  752/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério da Saúde pedido de providências para elevar o limite financeiro disponível
para custeio das ações e serviços de saúde do Bloco de Financiamento da Atenção
de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar da Macrorregião de Montes
Claros.

Nº  753/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Saúde pedido de providências para o credenciamento nesse órgão do
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serviço de oncologia do Hospital do Câncer, anexo ao Hospital Imaculada Conceição
de Curvelo.

Nº  754/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  a  viabilizar  recursos
financeiros  de  custeio  para  a  manutenção  do  pronto  atendimento  do  Hospital
Imaculada Conceição de Curvelo.

Nº  755/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas a incluir o Hospital Geraldo
Ferreira Gandra,  em Itamarandiba,  no Programa de Fortalecimento e Melhoria da
Qualidade dos Hospitais.

Nº  756/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério da Saúde pedido de providências para encaminhamento de representante
a todas as audiências públicas da Comissão de Saúde desta Casa quando o referido
ministério for convidado.

Nº  757/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  atender  às  demandas
encaminhadas  à  Comissão  de  Saúde  pelo  Hospital  Municipal  de  Francisco  Sá,
através de relatório analítico situacional da entidade.

Nº  758/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  averiguar  a  possibilidade  de
inserção do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapias Ocupacionais da 4ª Região
no Conselho Estadual de Saúde, alterando o Decreto nº 45.559, de 2011.

Nº  759/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério da Saúde pedido de providências para realizar estudos sobre a viabilidade
de habilitação do pronto-atendimento no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em
Pouso Alegre, como porte III, para que possam ser garantidos recursos de custeio
para o atendimento de urgência e emergência.

Nº  760/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para implementação de rede de
coleta e tratamento de esgoto no Distrito de Guarda dos Ferreiros, em São Gotardo.
(– À Comissão de Saúde.)
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Nº 761/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Andrelândia pelo aniversário desse Município.

Nº 762/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Mariana pelo aniversário desse Município.

Nº 763/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Monte Santo de Minas pelo aniversário desse
Município.

Nº 764/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Ouro Preto pelo aniversário desse Município.
(– Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  765/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 4ª Companhia
Independente da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/5/2015, em Frutal,
que  resultou  na  apreensão  de  drogas  e  na  prisão  de  cinco  pessoas;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
(– À Comissão de Segurança Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 1.291/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 1.526/2011.
Nº 1.292/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 2.263/2011.
Nº 1.293/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 2.559/2011.
Nº 1.294/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 2.593/2011.
Nº 1.295/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 2.940/2012.
Nº 1.296/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.725/2011.
Nº 1.297/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 2.957/2012.
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Nº 1.298/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.049/2013.

Nº 1.299/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.227/2013.

Nº 1.300/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.682/2013.

Nº 1.301/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.777/2013.

Nº 1.302/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.880/2014.

Nº 1.303/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.515/2014.

Nº 1.304/2015, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.674/2014.

Nº 1.305/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.256/2011.

Nº  1.306/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Raposos  pedido  de  informações  sobre  a
interrupção do repasse financeiro à Apae desse município.

Nº 1.307/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.373/2011.

Nº 1.308/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.364/2013.

Nº 1.309/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.740/2011.

Nº 1.310/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.717/2015.

Nº 1.311/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.016/2011.

Nº  1.312/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.952/2011.
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Nº 1.313/2015,  dos deputados Antônio Carlos  Arantes  e  Duarte Bechir,  em que
solicitam o desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.364/2014.

Nº 1.314/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 790/2015.

Nº  1.315/2015,  da  Comissão  Extraordinária  das  Mulheres,  em  que solicita  seja
assegurada a participação da Comissão Extraordinária das Mulheres nas audiências
de  interiorização  do  ciclo  de  debates  Reforma  Política,  Igualdade  de  Gênero  e
Participação: O Que Querem as Mulheres de Minas, a realizarem-se nos Municípios
de Mantena, Araçuaí, Uberlândia, Ibirité e Varginha. (– À Mesa da Assembleia.)

Proposições não Recebidas
– A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja formulada manifestação
de apoio aos professores do Estado do Paraná em razão da violência sofrida em
29/4/2015, durante manifestações pacíficas em defesa da educação.

Comunicações
–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  dos  deputados  Gil

Pereira e Duarte Bechir.
Registro de Presença

O presidente – Registramos e saudamos a presença, nas galerias, de alunos do
curso de direito da Faculdade Pitágoras, de Betim. Fiquem à vontade para observar
nossos trabalhos. É um prazer recebê-los no Plenário.

Questões de Ordem
O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Obrigado, presidente. Quero registrar, com muito

prazer, que hoje estamos comemorando o Dia da Defensoria Pública. É um momento
importante  para  esta  Casa.  Por  intermédio  dos  parlamentares,  a  defensoria
conseguiu  muitos avanços,  particularmente com a lei  complementar  e com outras
ações  debatidas  na  Assembleia  Legislativa.  Parabenizo  todos  os  defensores  e
defensoras  públicas  de  Minas  Gerais  e  convido  os  parlamentares,  em  nome  da
deputada Rosângela Reis e do deputado Isauro Calais, para a reunião especial que
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irá  homenagear  esse  órgão.  Na  ocasião,  será  lançada  a  frente  parlamentar  da
Defensoria Pública. Esta Assembleia tem, realmente, uma participação muito efetiva
na valorização da Defensoria Pública. Então, todos estão convidados a participar às
16 horas, no Teatro da Assembleia. Agradeço também ao nosso presidente, deputado
Adalclever Lopes, que foi muito sensível nessa tratativa ao recepcionar no teatro essa
reunião tão importante com os defensores. Muito obrigado.

O deputado  Isauro  Calais  –  Sr.  Presidente,  Sras  Deputadas  e  Srs.  Deputados,
público presente, funcionários desta egrégia Casa, na mesma linha do nosso mestre
Dalmo Ribeiro Silva, quero falar da nossa satisfação em, primeiramente, fazer parte
da defensoria há 27 anos, quase 2/3 da minha vida trabalhando nessa instituição.
Sou funcionário do Estado há 31 anos, com 27 anos dedicados à Defensoria Pública.
Como  bem  disse  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  nós,  lá  atrás,  pegamos  a
Defensoria  Pública  com  muita  dificuldade.  Ela  não  tinha  papel  nem  defensores.
Obviamente, a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental na reestruturação,
na fase nova que a defensoria passou a viver nos últimos 10, 15 anos. Vivi de perto
aquela  realidade,  com  greve,  com  lutas  da  nossa  classe  para  que  tivéssemos
defensores.  Hoje,  deputado  Rogério  Correia,  somos  o  2º  Estado  com  menos
defensores do Brasil.  Então,  é preciso avançar mais, fazer  com que a defensoria
tenha os funcionários da área-meio. É preciso não só pensar nos defensores, mas
nos funcionários-meio. Queremos mais defensores. Precisamos desses profissionais
em todas as comarcas e valorizar esses heróis que estão aí atendendo praticamente
a  95%  dos  crimes,  85%  dos  processos  das  varas  de  família.  Então,  é  preciso
valorizar  esses  grandes  profissionais,  não  nos  esquecendo,  deputados  Dalmo,
Rogério Correia e Sr. Presidente, dos funcionários-meio. Sem esses funcionários que
têm participação ativa  na  Defensoria Pública,  obviamente essa instituição não vai
chegar  ao  fórum, à audiência,  quando estiver  representando seus jurisdicionados,
com altivez, com a dedicação que tem hoje. Então, precisamos valorizar e comemorar
o que já aconteceu com a defensoria, mas é necessário buscarmos um futuro melhor
ainda  para  que  o  cidadão  tenha  acesso  à  justiça  com  qualidade,  e  isso,  Sr.
Presidente, não tenho dúvida de que se dará por meio da Defensoria Pública. Muito
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obrigado, presidente. Convido-os, em nome do deputado Dalmo, a estar reunidos, às
16 horas, neste momento importante para a Defensoria Pública.

Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Ricardo Faria.
O  deputado  Ricardo  Faria*  –  Boa  tarde,  Sr.  Presidente,  nobres  deputados,

funcionários  da  Assembleia,  telespectadores.  Faço  uma  saudação  especial  aos
nossos acadêmicos do curso de direito. Hoje comemoramos o Dia do Estudante de
Direito. É uma honra recebê-los aqui nesta data tão importante.

Sr. Presidente, ocupamos esta tribuna com muita alegria para falar um pouco do
nosso trabalho como membro efetivo da Comissão de Saúde, ao lado dos deputados
Antônio Jorge, Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Glaycon Franco, Doutor Jean Freire e,
agora, recém-chegado, nosso camarada Dr. Geraldo Pimenta, engrossando esse time
de deputados e desta Casa em prol das melhorias na saúde.

Sr. Presidente, com as audiências públicas percorremos grande parte do Estado de
Minas Gerais.  Estivemos em Curvelo,  com a presença do nobre deputado Dalmo
Ribeiro  Silva,  estivemos  em  Juiz  de  Fora,  com a  presença  do  deputado  Antônio
Jorge, e visitamos Montes Claros. Percebemos nesses grandes territórios de saúde,
territórios  potentes,  que  guardam  uma importante  relação  assistencial  com  esses
municípios, grandes problemas de saúde. Vimos principalmente uma saúde voltada
ao  modelo  hospitalocêntrico,  modelo  que  vai  de  encontro  aos  doentes.  Não
promovemos a saúde através desses equipamentos.

Sr.  Presidente,  falamos  isso  com o  desejo  de  criar  um modelo que promova a
saúde,  que  preconize  e  fortaleça  a  atenção  básica.  Sabemos  das  dificuldades
financeiras  que  os  hospitais  filantrópicos,  que  as  santas  casas  de  misericórdia
enfrentam.  Somos  eternamente  gratos.  Esta  Casa,  por  intermédio  do  deputado
Arnaldo Silva, criou uma frente parlamentar em prol das santas casas de misericórdia.
Deputado,  somos  signatários  dessa  luta.  Sabemos  da  importância  desses
equipamentos  no  SUS.  Hoje  60%  dos  procedimentos  de  média  e  de  alta
complexidades,  bem como as internações  hospitalares  no  Estado,  são realizados
pelas santas casas.

Quando fazemos um recorte histórico do SUS, que neste ano completa 25 anos,
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anteriormente  a  esse  modelo  universal  que  atende  os  nossos  usuários,
principalmente os mais carentes, anteriormente à Constituição de 1988, que versa
sobre o SUS, as santas casas de misericórdia eram o que valia. Com essa fala, quero
destacar a importância da valorização da atenção básica.

Chamamos a  atenção para  o  importante  movimento,  o  importante programa do
governo  federal,  o  Mais  Médicos,  deputado  Rogério  Correia.  Esse programa nos
permite ocupar  esta tribuna e dizer  que temos 100% de atendimento médico nas
equipes do Programa de Saúde da Família – PSF –, com a presença dos valorosos
médicos  cubanos  e  dos  médicos  brasileiros  que  se  inscreveram  no programa.  É
também uma política afirmativa e sustentável, pois o Mais Médicos vai preconizar a
criação de quatro escolas de medicina em Minas Gerais.

O deputado Arnaldo Silva (em aparte)* – Primeiramente, quero parabenizar V. Exa.,
deputado  Ricardo  Faria,  pelo  trabalho  brilhante  que  vem  desenvolvendo,
principalmente no que diz respeito às questões da saúde, debatidas e discutidas na
Assembleia de Minas. Também quero  falar  do trabalho  da Frente Parlamentar  de
Apoio às Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas – V. Exa.
contribuiu  muito  para  que  ela  se  desenvolvesse  e  firmássemos  esse  trabalho.
Tivemos  uma  primeira  reunião  com  o  secretário  de  Planejamento,  Dr.  Helvécio
Magalhães, e com o nosso secretário de Saúde, Dr. Fausto. Essa frente parlamentar
tem tido receptividade e atenção especiais, demonstrando que o governo de Minas,
nessa nova linha de trabalho e de atuação, vai dar atenção diferenciada às santas
casas de saúde e aos hospitais filantrópicos. Parabéns pelo seu trabalho. Estamos à
disposição para colaborar nessa linha de entendimento.

O deputado Ricardo Faria* – Ficamos felizes com a frente parlamentar que V. Exa.
criou, pois isso nos permite discutir sobre os hospitais filantrópicos e as santas casas,
que são equipamentos fundamentais na vida do povo mineiro.

Sr. Presidente, também estivemos presentes nas negociações – o mês de maio é
marcado pelas negociações, pelas datas-base – e ficamos muito felizes em ver a
disposição deste governo em dialogar com os trabalhadores do serviço de saúde de
Minas Gerais.

Acho que o governo já se apresenta de uma maneira progressista, preconizando o
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diálogo na construção dos direitos e dos deveres e principalmente na construção de
uma política de valorização dos trabalhadores da saúde.

Sabemos, Sr. Presidente, que o maior patrimônio que temos na saúde pública são
seus valorosos  trabalhadores.  É nesse sentido  que apresentamos,  nesta Casa,  o
projeto  de  lei  que  cria  um  instrumento  valoroso  que  permite  o  diálogo  dos
trabalhadores com o governo do Estado.  Estou falando da criação de uma mesa
permanente de negociação do SUS para aprimorar o diálogo entre os trabalhadores
de saúde e o governo do Estado. Sabemos que o Ministério da Saúde já utiliza uma
Mesa  Nacional  de  Negociação  Permanente  do  SUS e  que  essa mesa existe  no
Estado, porém ainda de maneira muito precária, por meio de uma resolução. Estamos
apresentando esse projeto de lei,  que torna esse instrumento não um instrumento
precário ou uma política de governo, mas sim uma política de Estado. Esse talvez
seja um fórum para discutirmos de maneira permanente as demandas dos servidores
da saúde do Estado.

O deputado Antônio Jorge (em aparte)* – Deputado Rogério Correia, somos muitos
para apartear devido ao acerto da iniciativa do deputado Ricardo Faria. Quero dar o
testemunho  aqui  de  que  as  mesas  de  negociações  são  previstas  nas  normas
infraconstitucionais. Para ser sincero, não sei precisamente se a nossa mesa deriva
de decreto ou de ato normativo do próprio secretário. Mas, com certeza, é importante
a propositura de uma lei que não deixe isso à deriva nas intempéries que acontecem,
nas  crises  econômicas  ou  nas  mudanças  de  posição  ideológica  em  relação  aos
trabalhadores de imenso mérito.

Quero consignar, como militante do SUS, o meu respeito pela iniciativa do deputado
e principalmente manifestar meu alinhamento, minha subordinação nesse assunto,
para termos aqui o máximo de consenso para que a matéria tramite com agilidade e
com  os  debates  que  são  sempre  oportunos  para  incrementar,  do  ponto  de  vista
intelectual, as matérias desta Casa. Mas desejo que, acima de tudo, a ideia nuclear, o
fulcro da iniciativa seja mantido em prol não só dos trabalhadores mas do resultado,
porque, em última instância,  é para isso que estamos trabalhando. Parabéns pela
iniciativa, deputado Ricardo Faria.

O deputado Carlos Pimenta* – É só um minuto. Primeiramente, quero ressaltar a
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participação de V.  Exa.  na Comissão de Saúde.  Como ex-secretário municipal  de
Saúde, V. Exa. tem dado uma contribuição valiosíssima, com certeza pela experiência
que o senhor tem. Quero trazer esse testemunho do engrandecimento da Comissão
de  Saúde  com  a  presença  de  V.  Exa.  Esse  projeto,  deputado  Ricardo  Faria,  é
interessante, mesmo porque eu até brincava com o deputado Rogério Correia que, se
o governo conseguisse fazer a negociação com os servidores da área de educação,
não me furtaria a elogiar uma medida dessas. Mas essa mesma medida, deputado
Ricardo Faria, tem de ser aplicada na área da saúde. Os funcionários da saúde do
Estado de Minas Gerais recebem, com certeza, os salários mais baixos, tendo de
trabalhar  uma carga  horária  muito  grande.  Acho  que  esse  projeto  de  V.  Exa.  é
interessante, mesmo porque sua porta pode ser a própria Comissão de Saúde para
podermos negociar.

Com o mesmo ímpeto que V. Exa. está tendo em apresentar esse projeto, que vai
ter o meu total e irrestrito apoio, gostaria muito que a gente iniciasse um programa,
um  planejamento,  para  chamar  a  turma da  saúde:  os  médicos,  os  que  recebem
salários  baixíssimos,  os  funcionários  que  trabalham  na  ponta  do  sistema,  nos
prontos-socorros, na urgência e na emergência. Esse projeto é interessantíssimo e
vai ser um instrumento muito importante e útil para iniciar o processo de diálogo com
os nossos funcionários da área da saúde.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) – Muito obrigado. Serei muito rápido,
gostaria  somente  de  parabenizar  V.  Exa.,  deputado  Ricardo,  por  dois  momentos
importantes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a presença de V. Exa.,
que, brilhantemente, fez uma exposição em Pouso Alegre e nos encantou muito. V.
Exa.,  com certeza,  com conhecimento de  causa,  pôde levar  sua experiência,  por
ocasião da presença da Comissão de Saúde, juntamente com os deputados Arlen
Santiago  e  Antônio  Jorge.  Sem  dúvida  alguma,  foi  uma  contribuição  efetiva  aos
nossos hospitais, particularmente à saúde da nossa região.

Gostaria também de parabenizá-lo por este momento importante que V. Exa. traz à
Assembleia,  esse novo  modelo,  esse novo  formato  em favor  da  nossa saúde.  É
importante trabalharmos muito. A iniciativa é muito louvável. Conte conosco, porque,
com certeza, estamos precisando de um avanço eficaz na área da saúde, e nada
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melhor do que ele ser produzido por V. Exa., profundo conhecedor da matéria. Conte
com o  nosso apoio  e  principalmente  com os  nossos conhecimentos  na  área das
comissões de que fazemos parte. Parabéns.

O deputado Isauro Calais (em aparte) – Agradeço o aparte e cumprimento V. Exa.
pelo projeto. V. Exa. teve a oportunidade de estar em Juiz de Fora, em uma audiência
pública que nós convocamos com outros deputados da nossa região, para discutir a
situação do pequeno hospital  e  da pequena santa casa daquela pequena cidade.
Esse hospital tem 20, 30, 40 leitos. A santa casa faz o primeiro atendimento.

Sr. Presidente, realmente é preciso que o Estado dê atenção a essa questão. Longe
de mim querer colocar culpa neste ou naquele governo. Nem este nem o governo que
saiu  são  culpados.  Não  podemos  deixar  que  essa  santa  casa  e  esse  pequeno
hospital morram. É preciso que o atual  governo destine dinheiro, que o secretário
Fausto destine dinheiro para esse pequeno hospital e para essa pequena santa casa,
onde se faz esse primeiro atendimento,  essa primeira intervenção,  sem colocar o
cidadão em uma ambulância trançando para baixo e para cima, correndo risco de
vida. Obrigado.

A deputado Rosângela Reis (em aparte)* – Deputado Ricardo, quero em poucos
minutos parabenizá-lo pela iniciativa desse projeto que vem valorizar os servidores
públicos  da  educação,  que  há  anos  necessitavam  de  uma proposta  como essa.
Iniciativas como essa vêm contribuir muito para que o Estado avance e para que o
novo  governo,  do  Pimentel,  do  qual  faço  parte,  se  aproxime  do  sindicato  e  da
população, atuando mais e melhor, investindo no serviço como políticas de estado.
Muito obrigada.

O deputado  Ricardo  Faria*  –  Quero  agradecer  a  todos  que  me apartearam.  O
objetivo desse projeto de lei é criar um fórum para debater as questões das carreiras,
discutir  os  regimentos  internos  e  uma  reforma  estatutária,  que  são  anseios  dos
trabalhadores de saúde.

Portanto, Sr. Presidente, nós entendemos que isso vai ao encontro da proposta do
governo Fernando Pimentel, que é o governo do diálogo, marcado pela participação.
Queremos agradecer e contar com o apoio desta Casa para tão logo aprovar esse
projeto de lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior.
O  deputado  Noraldino  Júnior*  –  Sr.  Presidente,  deputados  presentes  nesta

importante  reunião,  cumprimento  especialmente  os  deputados  Antônio  Jorge,
Lafayette de Andrada – gostaria que ficasse presente, pois o tema é importante para
V. Exa. –, Isauro Calais e Missionário Marcio Santiago, cumprimento a todos. Inicio
minhas palavras dizendo que os motivos da minha eleição são diversos, e posso citar
a defesa das nossas bandeiras: a proteção animal; a defesa do consumidor; a defesa
de uma educação melhor; legislar e votar leis de interesse público para os mineiros;
desenvolver  e  contagiar  os  gestores  públicos  para  a  necessidade  de  investir  em
políticas públicas de proteção animal; desenvolver ações e instrumentos na defesa da
nossa tradicional família mineira, deputado Bonifácio Mourão; e defender e trabalhar
em  prol  de  Juiz  de  Fora  e  da  nossa  querida  Zona  da  Mata  mineira,  buscando
investimentos  e  cobrando  incentivos  para  que  essa  região  possa  voltar  a  se
desenvolver.

A nossa região da Zona da Mata, deputado Dirceu Ribeiro, vem passando por uma
decadência  econômica  muito  grande.  Muito  agravada,  deputado  Lafayette  de
Andrada, pela Lei Rosinha, Lei nº 4.533, de 2005.

O  deputado  Antônio  Jorge  (em  aparte)*  –  Agradeço  a  sua  generosidade.  Na
verdade, o meu aparte é quase uma intromissão, em função do raciocínio que V. Exa.
vem desenvolvendo. Abrirei a reunião da comissão do crack agora, e por isso faço o
aparte. Assinamos juntos – e é um assunto em que é importante reconhecer a sua
coordenação – uma solicitação ao governador. Por isso quero muito fazer o aparte.
Presidente e caros companheiros, temos uma situação dramática na Zona da Mata,
com  pequenas  regiões  que  crescem  somente  menos  do  que  alguns  rincões  do
Estado em situação dramática. Uma região que já foi de luzes, que teve uma cidade
reconhecida como Manchester mineira, e hoje apresenta essa decadência.

Um  aspecto  mais  recente  que  o  deputado salienta  é  a  questão  da  evasão  de
empresas para o Rio de Janeiro em função da predatória competição da guerra fiscal.
O governo anterior equalizou essa situação, criando um regime tributário para a Zona
da Mata, em que as novas empresas teriam a mesma competitividade em termos de
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ICMS. Esse decreto foi revogado pelo atual governo. Entendemos que o governo está
aí para olhar para frente, que tem a missão de consertar o que crê ser necessário.
Mas antes de propor  uma medida, revogar aquela que garantia  uma isonomia de
tratamento das empresas de Minas com o Rio de Janeiro foi  um erro. E a nossa
solicitação é que o regime tributário especial seja imediatamente retomado para que
Ubá, Juiz de Fora e Muriaé tenham competitividade até que o governo proponha nova
ação.  Estamos  absolutamente  alinhados,  todos  os  deputados  da  Zona  da  Mata,
agradecendo  o  aparte  e  a  liderança  do  deputado  Noraldino  Júnior.  Parabéns,
deputado, vamos juntos.

O deputado Noraldino Júnior* – Agradeço o aparte do deputado Antônio Jorge, que
resumiu bem o quadro de instabilidade por que passam a cidade de Juiz de Fora e
toda a região, após a publicação da Resolução nº 4.751, assinada em 10/2/2015, pelo
secretário de Fazenda. Essa resolução visa unificar os procedimentos tributários e
suspende temporariamente qualquer iniciativa de protocolos de intenção com Juiz de
Fora, Ubá e toda a nossa querida Zona da Mata.

O momento de decadência financeira por que passamos demanda, ao contrário,
medidas governamentais que visem impulsionar o crescimento da nossa região, que,
acredito, foi  muito mais comprometida por causa disso, em função da proximidade
que tem com cidades vizinhas do Rio de Janeiro, que são amparadas pela Lei nº
4.533, a chamada Lei Rosinha. Essa lei agravou muito a situação da nossa região,
mas, como o deputado Antônio Jorge mencionou, em 2009, atendendo a anseio da
câmara municipal e de toda a classe política de Juiz de Fora, o governador Aécio
Neves  assinou  o  famoso  decreto  de  salvaguarda,  que,  mesmo  sem  entrar
diretamente  na  guerra  tributária,  dava-nos  condições  de  competir  e  atrair
investimentos  para  Juiz de Fora.  De fato,  com esse decreto,  várias  empresas se
instalaram naquela cidade, gerando inúmeros empregos. A resolução não atingiu a
empresa  M.  Dias  Branco,  que  assinou  o  protocolo  de  intenções  antes  da  sua
publicação. De qualquer forma, sua instalação também está comprometida, já que ela
precisa do suporte de empresas satélites que, por sua vez, também necessitam de
um regime diferenciado para se instalarem ali.

Diante desse quadro, o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador
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Rodrigo Mattos, muito preocupado com a possibilidade de evasões de empresas ou
cancelamento  de  empreendimentos  naquela  cidade  por  falta  de  atrativos,  visitou
todos os deputados desta Casa pedindo a realização de uma audiência pública para
tratarmos do assunto. Sua solicitação foi assinada pelos cinco deputados de Juiz de
Fora e pelo deputado Dirceu Ribeiro e será atendida pelo deputado Antônio Carlos
Arantes. Nessa audiência vamos discutir o impacto dessa resolução para a cidade de
Juiz de Fora e região, saber da visão do governo sobre esse decreto e nos inteirar
das iniciativas e instrumentos que serão desenvolvidos pelo governo estadual para
que saiamos desse ciclo de decadência econômica com a falta  de atrativos para
investimentos e possamos mudar a realidade, fazendo com que a nossa região seja,
ao contrário, um polo de atração para esses investimentos.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  –  Agradeço  ao  deputado  Noraldino
Júnior, que faz considerações importantes e preocupantes, até mesmo porque o ato
legislativo que o grande ex-governador Aécio Neves fez em Juiz de Fora e que foi
bem destacado por V. Exa. precisa ter continuação.

Como o governo Pimentel, do PT, tem interrompido muitas obras e muitos atos de
Aécio, de Anastasia, de Alberto Pinto Coelho, nossa preocupação é também nesse
sentido.  Até  porque  tem  interrompido  obras  de  hospitais  regionais,  como  o  de
Governador Valadares e tantos outros, e obras até daqui,  da Praça da Liberdade,
muito bem destacadas pelo jornal Hoje em Dia, que irei abordar em pronunciamento.
Porém, a gente se preocupa desde já porque V. Exa. falou nas bandeiras importantes
de Minas Gerais,  e uma das maiores delas  é,  sem dúvida, a atração turística da
nossa capital, como a Praça da Liberdade, o Inhotim, a Lagoa da Pampulha e tantos
outros,  que  significam  atração  turística  especial  de  Minas  Gerais.  No  entanto,  o
governo Pimentel está proibindo até as visitas ao antigo Palácio da Liberdade. E há
notícias de que já tenha sumido mesa importantíssima dali do Palácio da Liberdade, e
este seria um dos motivos  para o impedimento da entrada de todas as pessoas,
inclusive da imprensa, como destaca muito bem o jornal Hoje em Dia. Obrigado a V.
Exa.

O deputado Isauro Calais (em aparte)  – Agradeço o aparte, deputado Noraldino
Júnior.
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É visível, deputados, o empobrecimento da nossa região. Tive oportunidade de ser
vereador  em  Juiz  de  Fora  por  cinco  mandatos,  deputado  Bonifácio  Mourão,  e
acompanhei de perto esse empobrecimento, vendo o Rio de Janeiro levar nossas
principais empresas, vendo o Sul de Minas perder empresas para São Paulo. E o
governador  Pimentel,  em campanha,  o  governador  em quem votei,  disse que iria
rever o ICMS mineiro porque o Rio pratica o ICMS de 2% e Minas Gerais de 18%.
Nós perdemos empresas importantes para o Rio de Janeiro, senhoras deputadas,
senhores deputados, só no atravessar a ponte de divisa do Rio de Janeiro com Minas
Gerais. Perdemos 2 mil, 3 mil empregos, perdemos a Latapack, a Nestlé. Perdemos
inúmeras malharias para o Estado do Rio de Janeiro, para a Levy Gasparian, para
Três Rios, porque nós temos ICMS altíssimo. Então é preciso fazer alguma coisa.
Mas o mais importante, que vou assinar, querendo participar e discutir isso de forma
franca com o governo, é fazer com que o decreto volte a funcionar. Mas é preciso
rever, deputado Bonifácio Mourão, o ICMS mineiro. É esse ICMS que está matando
as nossas indústrias. É esse ICMS que está levando os nossos empregos para o
Estado do Rio, para o Estado de São Paulo. Parabéns, deputado.

O deputado Noraldino Júnior* – Agradeço o aparte, deputado Isauro Calais, e quero
dizer que essa iniciativa não é uma iniciativa do deputado Noraldino Júnior, mas dos
deputados  Noraldino  Júnior,  Isauro  Calais,  Lafayette  de  Andrada,  Dirceu,  Roberto
Andrade e também o deputado Antônio Jorge, para que possamos realmente trazer o
desenvolvimento.

Eu peço, deputado que V. Exa. utilize 1 minuto, pois vou ter de conceder aparte ao
deputado Lafayette de Andrada e tenho de concluir minha fala.

O  deputado  Dirceu  Ribeiro  (em  aparte)*  –  Obrigado,  colega  Noraldino  Júnior.
Realmente,  nossa  região  está  tomando  uma decisão  diferente.  Ubá  é  polo,  Ubá
concentra  um  número  grande  de  municípios,  e  nós  queremos  ver  a  nossa  Ubá
crescer.  Vou  assinar,  vamos  participar  e  marcar  com  nosso  governador  essa
audiência e conversar para ajudar  nossas indústrias e trazer  mais indústrias  para
nossa região.  Nosso interesse é ver  a nossa região crescer,  o nosso interesse é
discutir a região, é mostrar a todos o valor que temos. E hoje há uma crise mundial,
que atingiu  o Brasil,  atingiu Minas Gerais,  atingiu a nossa Zona da Mata.  E nós,
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unidos, pensando no bem comum, tenho certeza absoluta de que vamos conseguir
do governador do Estado uma boa parceria para ajudar nossa região. Muito obrigado.

O deputado Noraldino Júnior* – Muito obrigado, deputado Dirceu Ribeiro.
O  que  quero  dizer  agora,  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  que  nós  somos

deputados da Zona da Mata. É preciso existir união entre nós para que, pela primeira
vez,  haja  defesa  consistente  dos  interesses  da  Zona  da  Mata.  Além  disso,  que
façamos com que o governo tenha como prioridade o  desenvolvimento  da  nossa
Zona da Mata, que há muito tempo vem caindo e empobrecendo.

Peço-lhe mais 1 minuto, no máximo, para concluir, presidente.
Por  isso  é  necessária  essa união  dos nobres deputados  que têm envolvimento

direto com a Zona da Mata. Esse empobrecimento é muito preocupante, deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Essa iniciativa e medida comprometem ainda mais nossa região.
Portanto, solicito à Comissão de Turismo e Indústria que marque essa reunião o mais
breve possível. Além disso, que o governo tenha essa consideração com a Zona da
Mata e envie representantes para entender diretamente e, in loco, o quão importante
é esse decreto, a não ser que haja outras medidas melhores para incentivo da nossa
industrialização e do nosso desenvolvimento e crescimento econômico. Agradeço a
todos os colegas o aparte. Obrigado, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Deiró Marra.
O deputado Deiró Marra* – O sujeito começou ontem e já quer ficar o dia inteiro

aqui. Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros e amigos, começaremos falando
sobre o importante tema que acompanhamos e que é fruto de muito debate. Agora
tivemos  a  oportunidade,  neste  dia  de  hoje,  de  saber  e  até,  de  certa  forma,
parabenizar  aqui  nosso  governo  do  Fernando  Pimentel  e  o  Dr.  Murilo,  nosso
secretário  de Obras. Queremos falar  da importância desse passo que está sendo
dado com o DER de Minas quando se faz a publicação na data de hoje. Além disso,
há  a  oportunidade,  meus  amigos,  de  que  haja  as  PPPs  para  as  concessões  de
manutenção e operação das rodovias em Minas, especialmente as do Estado.

Poderíamos ficar aqui a tarde inteira debatendo e demonstrando a precariedade
das rodovias em Minas, que, ao longo de décadas, foram sendo sucateadas, como,
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na região do Triângulo e Alto Paranaíba, as MGs 187, 432, 230 e 190. Todas essas
rodovias estaduais estão em péssimas condições de tráfego.

Atento a esse fato, agora com uma nova visão, a Secretaria de Transportes e Obras
Públicas, juntamente com o DER, por meio dessa nova gestão, está implementando,
de forma cabal, a PPP defendida por nós nesta Casa há muitos anos. Não é papel do
Estado só fazer  a infraestrutura.  Na realidade,  é papel,  sim,  da iniciativa privada,
porque tem demonstrado isso em outros Estados. Quero citar o Estado de São Paulo.
De aproximadamente 80% das rodovias paulistas, 100% são privatizadas. Se temos a
esperança  e  a  vontade  de  que  em  Minas  nossas  rodovias  sejam  como  as  dos
paulistas, rodovias estaduais Anhanguera e Bandeirantes, SP-330 e SP-182, quero
dizer a cada um dos meus colegas deputados que não é por meio da iniciativa pública
que ocorrerão investimentos de bilhões em conservação e recuperação delas.

Precisamos avançar. Quero dizer aqui de forma clara que hoje está sendo dado um
passo importante por este governo, demonstrando que,  com a iniciativa privada e
com a vontade de participar de parcerias público-privadas, vamos ter a melhoria e a
reforma da nossa malha rodoviária.

Muitos  dos  que  estão  aqui  já  nos  encaminharam  vários  requerimentos  para
discussão  da  precariedade  dessas  rodovias  do  Estado  e  também  das  rodovias
federais em Minas e pela condição delas agora repassadas. Temos, sim, um olhar
diferente, um olhar inovador. E é isso que, graças a Deus, quero dizer, Sr. Presidente,
que estamos tendo na gestão do Dr. Célio Dantas, lá no DER. Além disso, também
quero colocar aqui a principal dificuldade, porque existe uma desmistificação, meus
amigos,  que  tem  de  ser  colocada.  O  capital  está  nas  mãos  do  empresariado,  e
ninguém vai  investir  se não houver  a  rentabilidade adequada.  Ninguém vai  fazer
investimento de bilhões em rodovias para repassar ao Estado. Então, é preciso que
vejamos os modelos que deram certo, a exemplo de estados como o Paraná e São
Paulo, que têm hoje uma malha rodoviária à altura.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  –  Deputado  Deiró  Marra,  quero
parabenizar V.  Exa.  por trazer mais uma vez o tema de infraestrutura para Minas
Gerais. V. Exa. tem plena razão: muito há que se fazer em termos de infraestrutura. É
claro que esse problema tem de ter o início de uma solução no Estado de Minas
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Gerais. O governo Pimentel tem tomado as medidas, como V. Exa. bem disse, no
campo certo, e é claro que no primeiro ano de governo também as medidas a serem
tomadas têm escolha de prioridade. Por isso, fazer agora essa escolha de buscar
parcerias é fundamental nesse setor que V. Exa. colocou.

Digo mais,  deputado Deiró Marra: hoje foi  lido o Projeto de Lei  nº 1.504.  É um
projeto de lei  histórico, em que o governo está junto aos professores fazendo um
acordo, não apenas de reajuste salarial, mas de um pacto com os trabalhadores de
educação por quatro anos. Uma prioridade que o governo escolheu e que todos nós
escolhemos – tenho certeza que V. Exa. também assim agiu nos palanques eleitorais:
dizer ao nosso povo que a educação tem de ser prioridade. E o governo nos dá um
exemplo disso: um projeto de lei que começamos a discutir agora vai propor reajuste
para garantir ao professorado um piso salarial num valor hoje que tem o piso a ser
adquirido  a  partir  de  2017,  mas  com  reajustes  anuais  todo  mês  de  janeiro,
correspondendo ao reajuste nacional do piso, que garante aos professores também,
deputado Deiró  Marra  –  isso é  importante  –,  o  descongelamento  da  carreira  e  a
integralidade desse piso na carreira do magistério.

Já vi muitas coisas nesta vida em relação à educação. Vi governador jogar água em
professora, governador reprimir professora, governador tirar direito de professora e
criar subsídios – e outras coisas aprovadas, inclusive, pela Assembleia Legislativa –,
mas nunca tinha visto governador assinar um acordo de diálogo em quatro anos com
o setor educacional. Então, também nisso o governador Pimentel, o Sind-UTE e a
Adeomg estão de parabéns, porque dão exemplo ao Brasil da prioridade que tem de
ter o sistema educacional.  Parabéns também, Deiró Marra, por trazer  o tema das
estradas aqui.

O  deputado  Deiró  Marra*  –  Obrigado,  deputado  Rogério  Correia.  Sem  dúvida
alguma a questão dos professores vai ser um avanço. Quero aqui reafirmar, como
disse bem V. Exa. hoje pela manhã, que foi um acordo. Então, esperamos que o que
foi acordado e que é o que o governo está propondo seja realmente vitorioso e célere.
Precisamos fazer a aprovação rapidamente, até porque não queremos ter em Minas
os mesmos exemplos de outros estados, como estamos vendo.

O deputado Carlos Pimenta (em aparte)* – Obrigado, deputado Deiró Marra. Quero
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voltar  ao  tema das  estradas  de  Minas  Gerais.  Acho que V.  Exa.  fala  com  muita
propriedade  porque  conduz  uma  das  comissões  mais  importantes,  a  comissão
temática.

Vejo o tema por dois ângulos. O primeiro ângulo, deputado Deiró Marra, é referente
às estradas de Minas, principalmente as federais, sobre as quais debatemos. V. Exa.
mesmo  é  testemunha  do  trabalho  que  tem  sido  feito  ao  longo  desses  anos,
implacavelmente denunciando o que está acontecendo. Em relação a essa questão
das estradas federais, acho que o governador Pimentel pode e deve, perfeitamente, ir
ao governo federal, não pedir, mas exigir. Grandes artérias, grandes estradas federais
de Minas estão praticamente intransitáveis. Passei esta semana pela 367, saindo de
Montes Claros e Diamantina, no trecho onde pelo menos no papel há asfalto, e está
uma vergonha. A estrada está intransitável, cheia de gado, sem sinalização. Agora,
corre-se o risco de não haver recursos para a duplicação da 381, para não falar da
251 e de todas as estradas federais. Acho que V. Exa. tem oportunidade de fazer um
grande trabalho.

Em relação às estaduais, só queria citar uma estrada. Temos de torcer para uma
PPP dar certo. A grande maioria das estradas de Minas estão boas. Foram feitos
quase 7.000km. A única estrada estadual que deveria ser exemplo para as outras,
pela qual V. Exa. passa quase toda semana, a MG-050, é o retrato da vergonha de
Minas Gerais. Deputado Deiró Marra, eles cobram para transitar nela. Tomara que a
PPP não se espelhe na  MG-050.  O pedágio é muito mais  caro do que qualquer
pedágio de estrada federal.  Paga-se pedágio para transitar nela em pista simples,
nem é duplicada. Se V. Exa. quiser iniciar um trabalho para que ela realmente possa
ser objeto de pedágio e duplicada, estou com o senhor, mas do jeito que está não
pode continuar. Aquilo causa vergonha em quem transita e em quem representa a
região.

O  deputado  Deiró  Marra*  –  Obrigado,  deputado  Carlos  Pimenta.  Quero  dizer
claramente que conhecemos a história da MG-050. É por isso, deputado, que quero
lhe assegurar que estamos começando a discussão desse novo modelo que está
sendo proposto pelo governo, pelo secretário Murilo, pelo Dr. Célio Dantas, diretor do
DER. Já fizemos solicitação para podermos conhecer. Aliás costumo dizer que não
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precisamos inventar a roda. Há exemplos vitoriosos, benfeitos, em São Paulo e em
três cidades do Paraná, que queremos trazer para mostrar a Minas. O que não pode
prosseguir é Minas ter 28,5% da malha federal, quase 72% da malha estadual, e ficar
dessa forma. Ou seja, em vinte e tantos estados da Federação, Minas é quase 1/4 da
malha federal. Isso é que nós, deputados, temos de cobrar. Estamos diuturnamente
nas rodovias, e quero dizer claramente: estamos vendo a precariedade das rodovias,
quer federais, quer estaduais. Mas o governo começa a discutir um modelo porque
não tem o recurso. Então ele está consciente de que, não tendo o recurso, precisa
buscar uma parceria, buscar a iniciativa privada.

Enquanto  deputados,  precisamos  fazer  a  reflexão  de  que  não  há  nenhum
empresário aqui, deputado Carlos Pimenta, que colocará dinheiro em rodovia porque
gosta  dos  belos  olhos  do  Fernando  Pimentel.  Se  ele  colocar  dinheiro  e  fizer
investimento nas rodovias de Minas, fará porque espera ter resultado. É para isso que
nós,  deputados,  temos  de  lutar.  Para  que  seja  o  menor  preço  com  a  melhor
qualidade. Hoje há mecanismos que estão aí dando prova da eficiência de rodovias
em que são feitas essas parcerias, com conservação à altura. É isso que os mineiros
querem.

Os mineiros querem, sim, ver  a aplicação do dinheiro deles bem feita.  É o que
queremos. Quero finalizar falando da importância que queremos dar a esse assunto.
Estaremos, sim, na nossa comissão, fazendo essa exposição.

O deputado Celinho  do Sinttrocel  (em  aparte)*  –  Deputado  Deiró  Marra,  quero
parabenizá-lo pela sua iniciativa de trazer esse tema ao nosso Plenário, sobre as
parcerias públicas que o Estado propõe em relação às rodovias do Estado de Minas
Gerais. São extremamente necessárias, porque estamos hoje vivendo uma situação
de  dificuldades,  tanto  no  que  diz  respeito  ao  desenvolvimento  do  nosso  estado
quanto para quem utiliza as rodovias para desempenhar a sua função, que é o caso
dos trabalhadores dos transportes de carga e coletivos.

Quero  também destacar  que nós,  do  Vale  do  Aço,  temos  também necessidade
dessa parceria pública, para que possamos resolver, de fato, a questão da MG-760,
que liga o Vale do Aço à Zona da Mata.

Há décadas, isso vem sendo reivindicado, e os governos passados não deram ao
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povo do Vale do Aço essa linha do desenvolvimento. Mais uma vez, parabenizo V.
Exa. Pode sempre contar conosco no que diz respeito ao apoio às iniciativas, para
que o governo possa realizar isso com todo o sucesso. Acreditamos muito no governo
Pimentel.

O deputado Deiró Marra* – Quero finalizar dizendo que essa é uma expectativa. Em
primeiro lugar,  temos de comemorar realmente o momento político, em que estão
sendo  propostas  essas  parcerias,  mas,  acima  de  tudo,  estamos  com  grande
expectativa  em  relação  a  esse  novo  modelo.  Agora  o  mais  importante:  os
empresários vão poder, até novembro, manifestar interesse nessas rodovias. Vamos
fazer,  então,  esse grande teste  da  credibilidade,  da  manutenção  e  das  garantias
contratuais oferecidas. Agradeço a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, a deputada Marília Campos.
A deputada Marília Campos – Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da

TV  Assembleia,  pessoas  que  nos  visitam,  que  estão  nas  galerias,  boa  tarde.
Realmente  os  desafios  que  temos  em  Minas  Gerais  são  enormes.  Há  pouco  o
deputado Deiró relatava os problemas de infraestrutura que temos e a necessidade
de  o  governo  Pimentel  implementar  políticas  de  PPPs,  para  viabilizar  obras  que
promovam o desenvolvimento econômico e social do nosso estado.

Também o deputado Rogério Correia, grande liderança parlamentar, que se destaca
também por sua liderança junto aos trabalhadores e ao movimento sindical,  como
sindicalista que foi, já se reportou aqui às conquistas dos nossos educadores, que
puderam celebrar  um acordo histórico com o  governo Pimentel,  que,  sem dúvida
nenhuma, iniciou muito bem o seu governo, trazendo para Minas Gerais a experiência
da negociação, da valorização dos servidores e investimento numa política pública, a
educação, que precisa, e muito, de investimentos em nosso estado.

O deputado Rogério  Correia (em aparte)*  – Acho que  é  importante  situar  esse
acordo feito, pela sua projeção histórica.

Acompanho os professores desde 1979, ainda quando era professor, sindicalista e,
posteriormente,  como deputado.  Vi  de  tudo nesta  vida  de  lá  para  cá.  Francelino
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Pereira  jogou  água  e  bomba  nos  professores.  A água  ficou  mais  famosa  que  a
bomba. Mas jogou água e bomba.

A deputada  Marília  Campos  –  O  problema  das  professoras  é  que  eram  mal
casadas, não era isso?

O deputado Rogério Correia (em aparte)* – Esse foi outro caso. Depois das bombas
e da água do Francelino Pereira, as professoras foram vítimas da prisão de seus
líderes na década de 1980,  na greve de 1980.  Luiz Dulci,  Carlão e Carceroni,  já
falecido, ficaram presos no Dops, na Lei de Segurança Nacional, na época do regime
militar.

Depois,  como  V.  Exa.  lembrou,  Hélio  Garcia  chamou  as  professoras  de  mal
casadas, e Newton Cardoso não as deixava chegar à Praça Sete. A repressão policial
era enorme naquela época. Pelos tucanos, houve o maldito Choque de Gestão.

A deputada Marília Campos – Houve a greve dos 100 dias.
O deputado Rogério Correia (em aparte)* – Foram 112 dias de greve no governo

tucano, fora a perda de direitos, que começou com o governador Aécio Neves. De lá
para cá, os professores vieram perdendo o salário e a carreira e, ao mesmo tempo,
ficando desestabilizados nos serviços, trocados. Em vez de concursados, trocaram
por professores precários, seja da Lei nº 100, seja como designados. Esse é o quadro
da educação herdado pelo governador Fernando Pimentel.  Portanto escolher esse
assunto, fazer dele a principalidade de um governo no primeiro semestre, fazer um
acordo  de  quatro  anos  garantindo  ao  professor  um  piso  salarial  e  dignidade  na
discussão, é muito importante.

Termino, deputada, dizendo que acompanhei todas as assembleias dos professores
e professoras. Eles não tiveram nenhum dia de salário cortado por participarem da
assembleia,  e  não  houve  presença  de  um  policial  militar  para  coibi-los.  Portanto
premiamos o acordo, e não a truculência que vinha sendo feita com os professores,
que agora se repete nos governos tucanos do Paraná e do Estado de São paulo.

Por isso, hoje, estou comemorando o Projeto nº 1.504 ter chegado à Assembleia
Legislativa.  Não  é  tudo.  O  Sind-UTE  soube  colocar  na  mesa  de  negociação  a
recuperação de perdas.  Mas  a  Profa.  Beatriz  Cequeira  tem colocado muito  bem:



1475
____________________________________________________________________________

ainda  falta  a  garantia  de  futuras  conquistas  que  os  professores  merecem.  Então
queria elogiar V. Exa. por ter iniciado esse assunto. Muito obrigado.

A deputada  Marília  Campos  –  Muito  obrigada,  deputado.  Creio  que  ganharam
também os nossos estudantes,  pois,  com certeza,  professor  valorizado,  professor
com esperança, é professor mais comprometido com uma educação de qualidade.

O deputado Professor  Neivaldo  (em  aparte)  –  Obrigado,  deputada  Marília.  Não
tenho o tempo nem os cabelos brancos do Rogério, desde 1979, mas desde 1991
estou  na  educação  e  na  luta  do  Sind-UTE,  acompanhando  todo  esse  processo.
Realmente ficamos muito felizes com o diálogo do governo Pimentel com a categoria,
principalmente quando fazemos uma análise, e o Rogério fez a análise de Minas.

No nosso país e em alguns municípios, as coisas não mudaram. Há cinco estados
em greve, coincidentemente estados com governos do PSDB. O Estado do Paraná
ficou conhecidíssimo em todo o mundo, pois o governo, em vez de dialogar, coloca
pit bull para tratar com a categoria. Esse é o exemplo que o Paraná nos deu.

No Estado de Minas Gerais, também há municípios em greve, a exemplo de Betim.
A deputada Marília Campos – Contagem também.
O  deputado  Professor  Neivaldo  (em  aparte)  –  Contagem  também.  Hoje,  pela

manhã,  estive  na  cidade  de  Ibirité,  onde  os  trabalhadores  de  educação  da  rede
municipal também tentam fazer um diálogo com o governo.

Em Uberlândia, aconteceu algo incrível.  Costuma-se dizer que o governo coloca
seus apadrinhados nas administrações. Lá o prefeito  Gilmar  Machado – e é uma
preocupação que devemos ter – fez uma consulta popular para escolher os diretores
das  escolas  municipais.  Através  de  uma  consulta,  a  comunidade,  a  exemplo  do
Estado de Minas Gerais, escolheu seus diretores. Porém o Ministério Público disse
que  isso  não  poderia  ser  feito  e  que  o  prefeito  teria  que  nomeá-los.  O  prefeito
exonerou todo mundo e novamente os recolocou como se fosse uma decisão sua.
Ainda assim, o Ministério Público tem cobrado isso do prefeito e da secretária de
Educação, Profa. Gercina, inclusive com multa e perda de seus direitos políticos.

Enquanto defendemos direitos, LDB e pensamos o plano decenal  de educação,
municípios como Uberlândia, que é referência em nossa região, estão retroagindo,
não aceitando a democracia.
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Termino por aqui, agradecendo o aparte e dizendo que temos muitas conquistas no
governo Pimentel, mas ainda há muito o que conquistar neste estado e neste país.

O deputado Dirceu Ribeiro (em aparte)*  – Agradeço o aparte.  Quero dizer  para
nossa deputada que, apesar de não ser um educador, hoje também me sinto feliz por
observar que o governo do Estado está valorizando as professoras. Nosso governo
do Estado quer o bem de Minas. Quando fui prefeito, por dois mandatos, os salários
das professoras municipais era quase o dobro do salário pago pelo Estado. Entendia
e entendo que uma cidade, um estado ou um país, se quiser crescer, terá de aplicar
em educação.  Hoje realmente defendo a educação. Apesar  de não ser  educador,
defendo as professoras.

Também tenho me reunido, com nosso deputado Rogério Correia e com nosso líder
Durval Ângelo, para encontrarmos uma solução para a PEC nº 3, para a Lei nº 100.
Quando  me  reuni  em  Ubá,  no  sábado,  disse  para  algumas  professoras  que  a
preocupação do governo é com o ser humano, é com a educação, e que haverá uma
solução.  Apresentei  também  algumas  sugestões  para  que  nós,  todos  juntos,
pudéssemos também resolver esse problema que está nos preocupando.

Agora, pela primeira vez nesta Casa, está aqui um deputado de primeiro mandato,
mas um homem que se preocupa com o ser humano, um homem que se preocupa
com nossos filhos e com nossos netos, um homem que quer o bem de nosso Brasil.
Tenho certeza de que conseguiremos a solução para aqueles professores que estão
aguardando até dezembro, graças à prorrogação que todos fizemos. Muito obrigado
pelo aparte,  que Deus continue abençoando todos nós e ao  governo para que a
educação em nosso estado seja de primeira linha.

A  deputada  Marília  Campos  –  Muito  obrigada,  deputado.  Meu  tempo  está
terminando.  Eu  me  inscrevi,  Sr.  Presidente,  para  falar  prioritariamente  sobre  um
projeto de lei que apresentei nesta Casa, cujo relator é o nosso estimado deputado
Bonifácio  Mourão.  Esse  projeto  trata  da  fixação  de  teto  para  aposentadoria  dos
deputados e institui o fundo de complementação para essa aposentadoria. Só que
não  terei  tempo  suficiente  para  falar  sobre  ele.  Vou  me  inscrever  em  outra
oportunidade para falar desse assunto.

No entanto, desde já, pediria a atenção dos deputados para que, sem preconceito,
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Sr.  Presidente,  pudessem analisar  esse projeto,  que flexibiliza  a  contribuição dos
deputados e deputadas. Acima de R$4.663,00, que é o teto do INSS, o deputado
poderá fazer uso desse recurso ou para saque, ou para o fundo complementar de
aposentadoria,  fundo  privado  ou  público.  Esse  projeto  também  tem  grande
importância porque significa economia para a Assembleia Legislativa.

Em outra oportunidade, farei pronunciamento sobre esse projeto. Pediria apenas
que esta Casa desse atenção especial no sentido de apreciar essa iniciativa, que é
importante  para  a  Casa  e  para  os  deputados,  que  já  aprovaram  projetos  dessa
natureza,  instituindo  o  fundo  de  previdência  e  o  teto  de  aposentadoria  para  o
Ministério Público e para os conselheiros do Tribunal de Contas. Por que não fazê-lo
para os deputados estaduais? Peço atenção especial para esse projeto, sobre o qual
farei pronunciamento em outra oportunidade. Muito obrigada.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, a deputada Celise Laviola.
A deputada Celise Laviola – Exmo. Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, Sras.

Deputadas,  Sras.  Deputados,  inicio  minha  fala  neste  Plenário  com  um  versículo,
como faço todas as vezes em que estou nesta tribuna: “Dediquem-se uns aos outros
com amor  fraternal.  Prefiram dar honra aos outros, mais que a vocês”  (Romanos
12:10).

Estivemos  aqui  na  quinta-feira,  num  episódio  que  me  deixou  muito  chateada.
Conheço muito bem o Regimento Interno da Casa, porque, como todos sabem, fui
servidora desta Assembleia, da área de processo legislativo. Conheço o Regimento e
sei que o art. 19, § 2º, diz que, não havendo número regimental para a abertura da
reunião, o presidente poderá aguardar pelo prazo de 15 minutos. Estou nesta Casa,
como servidora, há muito tempo, agora estou iniciando como deputada e nunca vi
uma reunião ser encerrada às 14 horas. Cheguei aqui às 14h9min, e a reunião já
estava encerrada. Essa é uma prerrogativa do presidente, não estou discutindo isso.
O presidente que estava aqui achou por bem agir assim. Só queria deixar clara a
minha posição: considero isso desrespeitoso com os colegas.

Eu já havia me preparado, desde quinta-feira, para falar sobre uma agenda positiva
do governo, que regulariza o pagamento do piso mineiro. Foi um projeto apresentado
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pelo nosso querido colega André Quintão, hoje secretário de Estado, que trabalha
muito nessa área de assistência social. Eu já queria falar sobre isso há muito tempo.
Primeiramente, queria trazer o nome dele e posteriormente falar da iniciativa e do
progresso do governo Pimentel, valendo lembrar que todos os municípios estavam
com  o  repasse  atrasado,  de  acordo  com  o  diagnóstico  realizado  pelo  governo
Pimentel.

Segundo os dados levantados, desde 1912 os repasses desses recursos, ou seja,
do piso mineiro estavam sendo realizados com atraso e descontinuidade pela gestão
anterior. No ano passado, os municípios receberam parcelas atrasadas referentes a
2013. A existência de verba nos caixas das prefeituras criou a prerrogativa para que o
governo da época bloqueasse o repasse, alegando que os recursos acumulados não
estavam sendo utilizados como previsto em lei. A situação estava comprometendo os
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de proteção às famílias
e  aos  indivíduos  em  situação  de  vulnerabilidade  social.  Os  quase  14  milhões
referentes ao período de janeiro a março deste ano já foram depositados nas contas
dos municípios. Isso é um grande avanço e merece aplausos.

Novamente  quero  citar  nosso Secretário  André  Quintão.  A Sedese já iniciou  os
depósitos. Como disse o secretário André Quintão, essa ação é um dos pontos mais
importantes  na  relação  do  Estado  com  os  municípios.  Queria  falar  sobre  essa
iniciativa dele, de dar continuidade, e ressaltar que o projeto foi de autoria dele.

Vale dizer  que o governo Pimentel  está dando a possibilidade de que isso seja
realizado, de que isso aconteça.

Era isso o que tinha a dizer desde a semana passada, presidente.
Questão de Ordem

A deputada Celise Laviola – Sr. Presidente, peço, de plano, o encerramento desta
reunião, tendo em vista a falta de quórum.

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 19, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (– A ordem do dia anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a
reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 730/2015

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Cultural de Guaxupé, com sede no
Município de Guaxupé.

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

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

Fundamentação
O projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Fundação

Cultural de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé, pessoa jurídica de direito
privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  o  incentivo  à  cultura,  a
consolidação  e  preservação  das  manifestações  culturais  mineiras  e  brasileiras,  a
valorização das artes e dos artistas, além da preservação da memória do município.

Na consecução desse propósito,  a  instituição desenvolve  atividades  artísticas  e
sociais;  e  realiza manifestações  musicais,  por  intermédio  da Corporação  Musical
Santa Cecília.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol da
promoção da arte e da cultura no Município de  Guaxupé, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  730/2015, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Cristina Corrêa, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 52/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  dos  deputados  Fred  Costa  e  Noraldino  Júnior,  o  projeto  de  lei  em
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epígrafe “dispõe sobre a obrigatoriedade de os salões de festas exibirem em suas
dependências advertência sobre a conduta criminosa de dirigir  sob a influência de
álcool”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  27/2/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Preliminarmente, vem a matéria 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
A proposição em exame pretende criar a obrigatoriedade de que salões de festas e

estabelecimentos similares  exibam,  em suas dependências,  advertência  de  que é
“crime dirigir sob a influência de álcool, punível com detenção”, de que trata o art. 4º-A
da Lei Federal nº 9.294, de 15 de julho de 1996.

Inicialmente, esclarecemos que tramitou na legislatura passada o Projeto de Lei nº
3.495/2012,  semelhante  à  proposição  em  tela,  não  tendo  esta  Comissão  de
Constituição e Justiça se pronunciado sobre a matéria.

Passamos, então, à análise da proposição.
Do ponto de vista formal, poder-se-ia dizer que não há vício de competência no

projeto.  Não  há  que  se  confundir  a  competência  para  legislar  sobre  trânsito  e
transporte, privativa da União, com a competência para disciplinar e implementar a
política de educação para o trânsito,  comum a todos os entes da Federação, nos
termos do art. 23, XII, da Constituição da República.

O marco  regulatório  da  matéria  está  contido,  fundamentalmente,  no  Código  de
Trânsito Brasileiro – CTB. Nessa norma está expressamente dito que “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”
(CTB, art. 1º, § 2º).

O art. 22 do citado código estabelece que os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, possuem
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competência para “promover  e participar  de projetos e programas de educação e
segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Contran” (art.
22, XII). Vale dizer que as campanhas de trânsito devem observar as diretrizes do
Conselho Nacional de Trânsito – Contran. O art. 75 do CTB diz:

“Art. 75 – O Contran estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das
campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou
entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às
férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.

§ 1º – Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover
outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades
locais”.

Portanto, a competência para o Contran estabelecer, anualmente, os temas e os
cronogramas  das  campanhas  de  âmbito  nacional  não  exclui  o  dever  dos  outros
órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito – SNT– de promoverem outras
campanhas  de  acordo  com  as  peculiaridades  locais.  Todavia,  mesmo  essas
campanhas  locais,  por  força  do  art.  22  do  CTB,  devem  seguir  as  diretrizes
estabelecidas pelo Contran.

No exercício de suas competências, o Contran elaborou a Resolução nº 314, de 8
de  maio  de  2009,  disciplinando  as  campanhas  de  trânsito.  Está  explicitado,  nas
considerações iniciais dessa resolução, que as diretrizes nela estabelecidas seguiram
as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e levaram em conta a importância de
adotar  padrões  para  unificar  “concepções  e  valores  a  serem  transmitidos  pelos
órgãos e entidades do SNT no que se refere à realização de campanhas educativas”.
Logo,  não  há  dúvida  de  que  as  campanhas  de  trânsito  de  todos  os  entes  da
Federação devem obedecer às regras nela previstas.

O  parágrafo  único  do  art.  1º  da  resolução  em  comento  conceitua  campanha
educativa  como  “toda  ação  que  tem  por  objetivo  informar,  mobilizar,  prevenir  ou
alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe
tragam segurança e qualidade de vida no trânsito”. O conteúdo da proposta ajusta-se,
portanto, à descrição de campanha do dispositivo legal.

Do texto da resolução, extraímos a seguinte advertência:
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“Para que as campanhas educativas de trânsito possam, efetivamente,  construir
conhecimentos  e  produzir  mudança  de  atitude,  é  fundamental  que  os  órgãos  e
entidades do SNT adotem uma metodologia capaz de orientar sua execução.  Isto
porque não se pode pensar na veiculação de campanhas de forma aleatória, como
atividade fortuita ou casual”.

A  resolução  citada  traz  regras  claras  para  o  planejamento  das  campanhas,
relacionadas à pesquisa e elaboração de campanha, pré-teste e pós-teste. Dentre
elas,  destacamos as exigências  de  que a  “campanha deve ser  criada  para  ir  ao
encontro das informações coletadas na pesquisa” e de que, na etapa de elaboração,
deverá ser definida a concepção a ser adotada, o tema a ser abordado, as linguagens
utilizadas, a seleção das mídias, a frequência da veiculação etc.

Portanto, pode-se concluir que o projeto em comento não atende às exigências de
planejamento e elaboração previstas na resolução mencionada.

Por fim, destacamos que o art. 4º-A da Lei Federal nº 9.294, de 1996, citado no
projeto, já dispõe que, na parte interna dos locais em que se vende bebida alcoólica,
deverá ser afixada advertência escrita de forma legível e ostensiva de que é crime
dirigir sob a influência de álcool, punível com detenção.

Ademais,  entendemos que as  ações voltadas  para  a  divulgação dos  comandos
legais  –  quando  tal  divulgação  se  faz  efetivamente  necessária  –  inserem-se  no
domínio do Poder Executivo, o qual lida com problemas concretos e, por isso, pode
proceder seletivamente com o objetivo de detectar os locais e as situações em que
tais ações se fazem mais necessárias.

Pelas  razões  citadas,  conclui-se  que,  apesar  da  importância  dos  objetivos  do
projeto, ele encontra óbices do ponto de vista legal.

Conclusão
Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 52/2015.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Bonifácio Mourão – Professor

Neivaldo – Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 324/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 324/2015, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.417/2011, proíbe a colocação de películas,
adesivos e outros objetos nas fachadas, portas e janelas de lan houses, cibercafés e
similares,  de modo a impedir  a visualização do interior  das dependências desses
estabelecimentos.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 14/3/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame determina que os estabelecimentos que prestam serviços de

acesso à internet, como lan houses, cibercafés e similares, ficam proibidos de manter
suas fachadas com películas do tipo fumê ou de utilizar qualquer outro material que
impeça a visualização do interior de suas dependências. A inobservância da norma
sujeitará o estabelecimento infrator a multa no valor de 1.000 Ufemgs. A proposição
estabelece ainda o prazo de 90 dias para que os mencionados estabelecimentos
possam adaptar-se à nova exigência legal.

Ainda que se perceba que a motivação subjacente ao projeto seja a proteção das
crianças  e  adolescentes  que  costumam  frequentar  tais  estabelecimentos,  é
induvidoso  que  falece  competência  legislativa  ao  Estado  de  Minas  Gerais  para
normatizá-lo por meio de lei  estadual.  Assim é porque a vedação do emprego de
determinados  materiais  de  acabamento  –  tais  como películas,  adesivos  e  outros
objetos que impeçam ou dificultem a visualização do interior dos estabelecimentos
privados que explorem atividade econômica de prestação de serviços de acesso à
internet – diz respeito às 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.
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Nesse  sentido,  firmou-se  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  como
ressaltado no julgamento do  RE nº  240.406/RS,  com relatoria  do  ministro  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).

Demonstra-se, portanto, a inconstitucionalidade material de que padece o projeto
em análise.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  ilegalidade  e

antijuridicidade do Projeto de Lei nº 324/2015.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente – Professor Neivaldo,  relator  – Bonifácio Mourão –

Isauro Calais – Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 808/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, resultante do desarquivamento do Projeto de
Lei  nº  4.547/2013,  a  proposição  em  epígrafe  “dispõe  sobre  os  créditos  não
consumidos nos contratos de telefonias móvel e fixa no âmbito do Estado.”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/3/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto em análise estabelece que, nos contratos de telefonias móvel e fixa na

modalidade pré-paga, não poderá haver a determinação de validade para o consumo
dos créditos contratados (art. 1º).

A proposição prevê ainda que o descumprimento do estabelecido no art. 1º sujeitará
o infrator às penalidades previstas em legislação específica, sem prejuízo de multa
(art. 2º).

O autor explica que a apresentação da proposição tem por finalidade estabelecer
regras de proteção ao consumidor no que se refere à aquisição e à utilização de
créditos pré-pagos de telefonia celular, de modo a tornar efetivos os princípios e as
normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante o propósito do autor de vedar a imposição aos usuários de telefonia
celular pré-paga de condições contratuais desvantajosas, a proposição contém vício
insanável  de  iniciativa,  uma  vez  que  afronta  competência  legislativa  privativa  da
União  para  tratar  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  22,  inciso  IV,  da
Constituição da República, abaixo transcrito.

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”.
A respeito,  já  se  posicionou  até  mesmo o  Supremo Tribunal  Federal  –  STF –,

entendendo  que  norma  estadual  não  pode  impor  obrigações  e  sanções  para  as
empresas prestadoras de serviços de telecomunicações,  sob pena de invasão da
competência legislativa privativa da União:

“Ementa:  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Artigos  1º  e  2ª  da  Lei  nº
18.403/2009, do Estado de Minas Gerais.  Obrigação de o fornecedor informar, no
instrumento de cobrança enviado ao consumidor, a quitação de débitos anteriores.
Competência privativa da União para legislar  sobre telecomunicações. Ofensa aos
artigos 21, XI, 22, IV, e 175, parágrafo único, I e II, todos da Constituição Federal.
Liminar  deferida.  I  –  Norma  estadual  que  imponha  obrigações  e  sanções  para
empresas,  dentre as  quais  as  prestadoras de  serviços  de  telecomunicações,  não
previstas  nos  contratos  previamente  firmados  com  a  União,  a  qual  detém  a
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competência  privativa  para  legislar  em tais  casos,  viola,  à  primeira  vista,  o  Texto
Constitucional, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal. II – Medida cautelar
deferida para suspender, até o julgamento final desta ação, a aplicação dos artigos 1º
e  2º  da  Lei  18.403,  de  28/9/2009,  do  Estado  de Minas  Gerais,  tão  somente  em
relação às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações delegados pela
União.”. (ADI 4533 MC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado  em  25/08/2011,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2012
PUBLIC 01-02-2012) (grifos nossos).

Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 175 da Constituição da República
determina, para a hipótese da prestação de serviços sob o regime de concessão,
conforme ocorre no caso em tela, que lei  disponha sobre o regime das empresas
prestadoras  dos  serviços,  o  caráter  especial  dos  contratos  e  da  prorrogação,  as
condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão, como também sobre
os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigatoriedade da manutenção de
serviço adequado.

A norma a que se refere o texto constitucional é lei federal, já que a prestação dos
serviços de telecomunicações é atribuída à União.

Dessa  forma,  o  estado  membro  não  pode  interferir  nas  relações  contratuais
firmadas entre o Poder concedente federal e as empresas concessionárias de serviço
público, como são aquelas que prestam os serviços de telefonia móvel, notadamente
para impor alterações das condições estipuladas em contrato de concessão, visto que
isso configuraria vício de inconstitucionalidade formal. É como se posiciona o STF:

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a expressão 'energia elétrica',
contida no caput do art. 1º da Lei nº 11.260/2002 do Estado de São Paulo, que proíbe
o corte de energia elétrica, água e gás canalizado por falta de pagamento, sem prévia
comunicação  ao  usuário.  2.  Este  Supremo  Tribunal  Federal  possui  firme
entendimento no sentido da impossibilidade de interferência do Estado-membro nas
relações  jurídico-contratuais  entre  Poder  concedente  federal  e  as  empresas
concessionárias,  especificamente  no  que  tange  a  alterações  das  condições
estipuladas  em  contrato  de  concessão  de  serviços  públicos,  sob  regime  federal,
mediante a edição de leis estaduais. Precedentes. 3. Violação aos arts. 21, XII, b, 22,
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IV,  e  175,  caput  e  parágrafo  único,  incisos  I,  II  e  III  da  Constituição  Federal.
Inconstitucionalidade. 4.  Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.”.
(ADI 3729, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2007,
DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 PP-00029 EMENT
VOL-02297-01 PP-00198 RDDP n. 50, 2007, p. 150-152)

Além da competência legislativa privativa da União para disciplinar a matéria, vale
frisar que cabe à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel – regulamentar e
fiscalizar os serviços de telefonia móvel e similares, zelando pela garantia de padrões
mínimos de qualidade para os consumidores.

A propósito, inclusive, há a Resolução da Anatel nº 632, de 7 de março de 2014, a
qual em seu art. 68 e seguintes autoriza, nos planos pré-pagos de telefonia celular, a
estipulação de prazo de validade para os créditos ativados.

Assim, não há possibilidade de o projeto em exame continuar a tramitar nesta Casa
Legislativa.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 808/2015.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente – Professor Neivaldo,  relator  – Bonifácio Mourão –

Dalmo Ribeiro Silva – Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 827/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 827/2015 dispõe sobre a
proibição  da  comercialização  no  Estado  de  pó  de  gelatina  que  possua  em  sua
composição corante artificial amarelo crepúsculo.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em 2/4/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Compete a esta comissão manifestar-se, preliminarmente, quanto aos aspectos de
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  em  epígrafe  tem  por  objetivo  proibir  a  comercialização  de  pó  de

gelatina  que  possua  em sua  composição  corante  artificial  amarelo  crepúsculo.  O
descumprimento de tal regra sujeitaria o infrator às penalidades de advertência; multa
de 1.000 Ufemgs; interdição do estabelecimento infrator, até que sejam corrigidas as
irregularidades; cassação do alvará de localização e funcionamento de atividades. De
acordo  com  o  autor,  a  proposta  é  importante  porque  o  corante  artificial  amarelo
crepúsculo provoca distúrbios no público infantil associados à hiperatividade.

Vale ressaltar que a proposição em análise é fruto do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 60/2011, que tramitou nesta Casa na legislatura passada, não tendo sido
feita, porém, a leitura do parecer por esta comissão.

Feitas essas considerações, passamos à análise do projeto.
Em  primeiro  lugar,  é  oportuno  ressaltar  que  o  Estado  possui  competência

concorrente para legislar sobre defesa da saúde, conforme dispõem o art. 24, XII, da
Constituição Federal e o art. 61, XVII, da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Desse modo, a Assembleia Legislativa, a princípio, estaria autorizada a dispor sobre a
matéria.

Entretanto, o exercício da competência legislativa estadual deve observar o modelo
de repartição de competências estabelecido na Constituição Federal,  que atribui  à
União a edição de normas gerais e aos estados a sua suplementação. Somente no
caso  de  inexistência  da  referida  norma  geral  é  que  os  estados  exerceriam  a
competência legislativa plena, “com a finalidade de atender às suas peculiaridades”.

A União editou a Lei Federal nº 9.782, de 1999, que define o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Em seu
art.  2º,  III,  estabelece que à União,  no  âmbito do Sistema Nacional  de  Vigilância
Sanitária, compete normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços
de interesse para a saúde. Determina, ainda, no seu art. 7º, a competência da Anvisa
para proceder  à implementação e à execução do disposto no mencionado inciso.
Mais especificamente, cabe à Anvisa, respeitada a legislação em vigor, “regulamentar,
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controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam riscos à saúde pública,
considerando-se  como  bens  e  produtos  submetidos  ao  controle  e  fiscalização
sanitária  pela  Agência,  os  alimentos,  inclusive  bebidas,  águas  envasadas,  seus
insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos,
resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários” (art. 8º, § 1º, II).

O corante amarelo crepúsculo é um corante orgânico sintético artificial, isto é, não
encontrado em produtos naturais. Esse corante tem a cor amarelo alaranjado e está
presente  em  vários  produtos  alimentícios  como  doces,  geleias,  queijos,  bebidas
alcoólicas,  balas,  caramelos  e  gomas  de  mascar,  iogurtes  aromatizados,  leites
aromatizados, refrescos e refrigerantes, biscoitos e similares, sobremesas e pós para
sobremesas de gelatinas, flãs, pudins, entre outros. A regulamentação do uso desse
corante  em pó de gelatina  foi  estabelecida pela  Anvisa na Resolução nº  388,  de
5/8/1999,  que  dispõe  sobre  o  regulamento  técnico  que aprova o  uso de aditivos
alimentares, estabelecendo suas funções e seus limites máximos para a categoria de
alimentos 19 – sobremesas. Essa norma define o limite máximo de 0,01g do corante
para cada 100g de produto.

Como se  observa,  a  regulamentação sobre  o tema é  exaustiva,  tendo  a  União
esgotado  o  seu  conteúdo  e  atribuído  competência  a  seus  órgãos  para  a
regulamentação,  proibição e restrição  de produtos e substâncias  nocivos à saúde
humana, não restando aos estados, nessa matéria, espaço para que atuem no âmbito
de sua competência concorrente.

Há,  ainda,  ponto  relevante  que merece  destaque:  a  competência  conferida  aos
estados  tem  como  finalidade,  no  âmbito  da  legislação  suplementar  ou  plena,  o
atendimento de necessidades e interesses peculiares, ou seja, restritos à realidade
regional.  Tal  entendimento  vem  amparado  por  inúmeras  decisões  do  Supremo
Tribunal Federal:

“Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 14.861/05, do Estado do Paraná.
Informação  quanto  à  presença  de  organismos  geneticamente  modificados  em
alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano e animal. Lei
federal  11.105/05  e  decretos  4.680/03  e  5.591/05.  Competência  legislativa
concorrente para dispor sobre produção, consumo e proteção e defesa da saúde. Art.
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24, V e XII, da Constituição Federal. Estabelecimento de normas gerais pela União e
competência suplementar dos Estados. 1. Preliminar de ofensa reflexa afastada, uma
vez que a despeito da constatação, pelo Tribunal, da existência de normas federais
tratando  da  mesma temática,  está  o  exame na  ação  adstrito  à  eventual  e  direta
ofensa,  pela lei  atacada,  das regras constitucionais  de repartição da competência
legislativa. Precedente: ADI 2.535-MC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 21.11.03. 2.
Seja dispondo sobre consumo (CF, art. 24, V), seja sobre proteção e defesa da saúde
(CF,  art.  24, XII), busca o Diploma estadual impugnado inaugurar regulamentação
paralela e explicitamente contraposta à legislação federal vigente. 3. Ocorrência de
substituição  –  e  não  suplementação  –  das  regras  que  cuidam  das  exigências,
procedimentos  e  penalidades  relativos  à  rotulagem  informativa  de  produtos
transgênicos por norma estadual que dispôs sobre o tema de maneira igualmente
abrangente.  Extrapolação,  pelo  legislador  estadual,  da  autorização  constitucional
voltada para  o  preenchimento  de  lacunas acaso verificadas na legislação federal.
Precedente:  ADI  3.035,  rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  DJ  14.10.05.  4.  Declaração  de
inconstitucionalidade  consequencial  ou  por  arrastamento  de  decreto  regulamentar
superveniente  em  razão  da  relação  de  dependência  entre  sua  validade  e  a
legitimidade constitucional da lei objeto da ação. Precedentes: ADI 437-QO, rel. Min.
Celso de Mello, DJ 19.02.93 e ADI 173-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.04.90. 5.
Ação  direta  cujo  pedido  formulado  se  julga  procedente”  (ADI  3645/PR,  decisão
publicada em 1º/9/2006).

A produção e a comercialização de produtos contendo pó de gelatina que possua
em sua composição o corante artificial amarelo crepúsculo não se limitam ao território
do Estado, uma vez que a substância, supostamente nociva, atingiria de igual forma
todos os entes da Federação.

Assim, fica claro que o Estado não pode, mediante legislação autônoma, transgredir
a  legislação  que  a  União  editou  no  desempenho  legítimo  de  sua  competência
constitucional de fixar, validamente, diretrizes e bases gerais pertinentes à matéria em
questão. Os estados, portanto, não podem, no desempenho de suas atribuições, dar
causa à instauração de situações normativas que comprometam e afetem os fins que
regem a prática da função de legislar. Assim, não haveria como o Estado se imiscuir
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em tema cuja regulamentação já foi realizada, de forma exaustiva, pela União e cujas
consequências  atingem  igualmente  todos  os  entes  federativos,  sob  pena  de
usurpação de competência constitucional.

Por essas razões, não nos afigura razoável estabelecer critérios de composição
específicos para a distribuição de produtos em Minas Gerais, conforme pretendido,
uma vez que a medida dificultaria as relações entre os estados da Federação bem
como o comércio interestadual.

Constata-se, pois, que o estabelecimento de tais regras só poderia ser feito por
meio de uma norma federal, para evitar distorções na distribuição de produtos em
todo o território nacional, o que foi realizado pela União e por seus órgãos federais,
no  exercício  das  respectivas  atribuições.  Tal  entendimento,  inclusive,  encontra-se
abrigado por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI
nº 910-RJ, em 20 de agosto de 2003:

“Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Obrigatoriedade de informações em
embalagens  de  bebidas.  Comércio  interestadual  e  internacional.  Existência  de
legislação federal. Atuação residual do Estado-membro. Impossibilidade. Ofensa ao
artigo 24, V, da CF/88. Artigo 2º, da Lei estadual 2089/93. Fixação de competência
para regulamentar a matéria. Simetria ao modelo federal. Competência privativa do
governador  do  estado.  1.  Rótulos  de  bebidas.  Obrigatoriedade  de  informações.
Existência de normas federais em vigor que fixam os dados e informações que devem
constar dos rótulos de bebidas fabricadas ou comercializadas no território nacional.
Impossibilidade de atuação residual do Estado-membro. Afronta ao artigo 24, V, da
Constituição Federal. Precedentes. 2. Delegação de competência. Inobservância do
artigo 84, IV, da Carta Federal. Por simetria ao modelo federal, compete apenas ao
Chefe do Poder  Executivo estadual  a expedição de decretos  e regulamentos que
garantam a fiel  execução das leis.  3.  Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 2089, de 12 de fevereiro de
1993, do Estado do Rio de Janeiro”.

No que tange à previsão de sanções administrativas, estas também já estariam
previstas  na  legislação  federal,  porque,  se  a  competência  para  regulamentar  e
fiscalizar caberia aos órgãos federais, à Anvisa e ao Instituto Nacional de Metrologia,
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Normalização e Qualidade Industrial –Inmetro –, cada qual no âmbito das respectivas
atribuições legais, consequentemente as sanções não poderiam ser estabelecidas na
legislação estadual, sob pena de violação da repartição de competências.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 827/2015.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Bonifácio Mourão – Professor

Neivaldo – Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.120/2015
(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe “institui o
Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Abacaxi e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  18/4/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial 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,
constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do
mencionado regimento.

Durante a discussão do parecer,  foi  acatada sugestão de emenda do deputado
Professor Neivaldo dando ensejo à apresentação de nova redação do parecer, nos
termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o propósito de instituir, na microrregião de Frutal, o

Polo  Mineiro  de  Incentivo  à  Cultura  de  Abacaxi,  o  qual  abarca  os  seguintes
municípios: Canápolis, Centralina, Fronteira, Frutal e Monte Alegre de Minas, sendo
Frutal o município-sede do polo.

O projeto estabelece que o polo terá os seguintes objetivos: incentivar a produção,
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a industrialização, a comercialização e o consumo de abacaxi no Estado; 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; estimular
a melhoria da qualidade dos produtos, tendo em vista o aumento da competitividade
do setor; e 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.

Ainda  segundo  a  proposição,  competirá  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;  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 esta gratuita para a agricultura familiar; VII
–  desenvolver  ações  de  capacitação  profissional  de  técnicos,  agricultores  e
trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de comercialização; VIII –
criar mecanismos que propiciem tratamento tributário diferenciado para a instalação
de agroindústrias 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.  Nos  termos  do  art.  5º  do  projeto,  a
Assembleia  Legislativa  solicitará  ao  Poder  Executivo,  semestralmente,  os  dados
estatísticos relativos ao polo de que trata a lei, incluindo o número de associações,
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cooperativas e produtores individuais atendidos e o montante de recursos liberados
pelas linhas de crédito oficiais.

Feitas essas considerações, passamos à análise do projeto.
Em  primeiro  lugar,  saliente-se  que  já  existe,  no  âmbito  estadual,  o  Programa

Mineiro de Incentivo à Fruticultura, o qual foi criado pela Lei nº 12.998, de 1998, que
contém os objetivos básicos do programa e estabelece as atribuições do Executivo
para a sua administração e gerenciamento.

No sistema federativo brasileiro, a competência do Estado é de natureza residual ou
remanescente,  cabendo-lhe  dispor  sobre  as  matérias  que  não  se  encartarem  na
competência da União e do Município, conforme se infere do disposto no art. 25, § 1º,
da  Constituição  da  República,  segundo  o  qual  “são  reservadas  aos  Estados  as
competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”. Assim, basta que
determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar
a atuação do Estado, seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas,
seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público.

Se o assunto extrapola o interesse local e envolve uma pluralidade de municípios,
seguramente  que a  matéria  refoge ao domínio  municipal  e  passa a  ingressar  no
domínio estadual, como é o caso da criação de um polo de fruticultura ou de cultura
específica de determinada fruta,  o qual  abarca diversas comunas de uma região.
Nesse caso, está claro que deve prevalecer o interesse regional, a cargo do Estado, e
não o interesse do município individualmente considerado.

Aliás,  é  cediço  na  doutrina  o  entendimento  segundo  o  qual  inexiste  interesse
exclusivo de determinada entidade política em face de outra, pois, na Federação, o
interesse  local  se  projeta  sobre  o  interesse  regional  e  este,  por  sua  vez,  reflete
também no interesse federal. É exatamente por isso que a doutrina chama a atenção
para o fato de que não há, rigorosamente falando, interesse exclusivo do Estado ou
do município, e, sim, a predominância do interesse regional sobre o interesse local.

Como ressaltou o autor do projeto em sua justificação, nosso Estado é o terceiro
maior produtor de abacaxi do País, sendo certo que a proposição vai ao encontro do
fortalecimento da cultura do abacaxi e da promoção do equilíbrio no desenvolvimento
sustentável da região de Frutal.
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Por fim, salientamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição, assim
como  de  suas  implicações  na  prática,  será  feita  em  momento  oportuno  pelas
comissões de mérito.

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

do Projeto de Lei nº 1.120/2015 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º – As ações governamentais observarão as seguintes diretrizes:
I – zoneamento agroambiental fundamentado na potencialidade climática e edáfica

do Estado, identificando, por região, as áreas propícias ao cultivo do abacaxi;
II – desenvolvimento e divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura do abacaxi,

especialmente os métodos de irrigação e a produção de material genético básico;
III – padronização de produtos e embalagens;
IV – controle fitossanitário dos materiais de propagação das plantas, bem como do

uso de agrotóxicos;
V  –  assistência  técnica  aos  produtores,  sendo  ela  gratuita  para  a  agricultura

familiar;
VI – ações de capacitação profissional de técnicos, agricultores e trabalhadores,

incluindo os aspectos gerenciais e de comercialização;
VII  –  tratamento  tributário  diferenciado  para  a  instalação  de  agroindústrias  do

abacaxi nas áreas de concentração de produção da fruta;
VIII – linhas de crédito especiais, em bancos oficiais, para:
a)  implantação  e  custeio  de  culturas  definidas  como  prioritárias  para  o

desenvolvimento da fruticultura mineira;
b) investimento em unidades de beneficiamento e de embalagem de frutas, por

associações ou cooperativas de produtores;
c) implantação de pequenas indústrias processadoras de frutas, por associações e

cooperativas de produtores;
d) adequação e ampliação de indústrias caseiras processadoras de frutas.”.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Dalmo Ribeiro Silva –
Isauro Calais – Professor Neivaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.266/2015
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem  nº  21/2015,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.266/2015  visa  a  autorizar  o  Poder
Executivo a alienar imóvel em favor de Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais – Codemig.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  7/5/2015,  a  matéria  foi  analisada
preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem  agora  a  esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188,
combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº 1.266/2015, em seu texto original,  visa a autorizar  o Poder

Executivo a alienar em favor da Codemig imóvel com área de 14.000,00m² (quatorze
mil  metros  quadrados),  e  respectiva  benfeitoria,  com  área  de  1.307,47m²  (mil
trezentos e sete vírgula quarenta e sete metros quadrados), situado no Município de
Belo Horizonte, constituído do Quarteirão nº 36, da 12ª Seção Urbana, formado pelas
Ruas Uberaba, Alvarenga Peixoto, Tenente Brito Melo e Gonçalves Dias, registrado
sob o nº R-1-68956, no Livro 2, no Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Belo Horizonte.

A alienação pretendida tem por objetivo a subscrição e integralização de aumento
do capital social da Codemig por seu acionista majoritário, o Estado de Minas Gerais,
mediante  a  emissão  de  novas  ações  ordinárias  nominativas  no  valor  de
R$171.890.588,33 (cento e setenta e um milhões oitocentos e noventa mil quinhentos
e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), correspondente ao valor do imóvel.

Segundo  o  governador  do  Estado,  que  encaminhou  no  mesmo  expediente
justificativa do diretor-presidente da Codemig sobre a conveniência da transferência,
a alienação garantiria pleno usufruto do imóvel, permitindo à Codemig a abertura de
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lastros garantidores suficientes para assegurar eficientemente operações financeiras
que incrementem o desenvolvimento econômico do Estado.

Segundo seu diretor-presidente,  a  Codemig  construiu  no  terreno,  com  recursos
próprios,  a  Estação  da  Cultura  Presidente  Itamar  Franco,  sede  da  Orquestra
Filarmônica de Minas Gerais, da Rede Minas e da Rádio Inconfidência, com elevado
dispêndio,  da  ordem  de  R$  256  milhões.  Ele  afirmou  que  a  transferência  de
propriedade do imóvel favoreceria a oferta de garantias em operações financeiras,
essencial  para  a  atividade-fim  da  empresa  de  promover  o  desenvolvimento
econômico  do  Estado,  ficando  assegurado  à  Codemig  e  ao  Estado  o  direito  de
recompra em eventuais operações envolvendo o imóvel.

A Comissão de Constituição e Justiça destacou que o Decreto nº 46.467, de 2014,
que  dispõe  sobre  a  gestão  de  imóveis  patrimoniais  no  âmbito  da  administração
pública direta, autárquica e fundacional, prevê, em seu art. 57, inciso I, que o Estado,
pode  alienar  imóvel  para  a  incorporação  ao  capital  de  empresa  pública  ou  de
sociedade de economia mista criadas pelo Estado, como forma de integralização do
valor  das  ações  que  lhe  caibam,  quer  na  constituição  de  capital,  quer  nos  seus
eventuais aumentos. Como o procedimento pretendido pelo projeto encontra amparo
legal, não vislumbrou óbice jurídico para sua tramitação.

Portanto,  concluiu  pela  constitucionalidade,  legalidade e  juridicidade da matéria.
Porém, para corrigir erro material na área do imóvel, apresentou a Emenda nº 1, que
julgamos pertinente.

No que é próprio desta Comissão, julgamos a operação neutra, do ponto de vista do
patrimônio público.  Trata-se da transferência de imóvel  de propriedade do Estado
para  empresa sob seu controle,  com a  finalidade de fomentar  o  desenvolvimento
estadual. A eventual transformação do projeto em lei não acarretaria impacto negativo
para  a  execução orçamentária,  atendendo à  Lei  Complementar  nº  101,  de  2000.
Foram apresentados certidão de registro do imóvel e laudo de avaliação, constante
em nota técnica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, resultante da
média de três avaliações realizadas por empresas de consultoria  e subscrito  pelo
subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto.

O § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
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direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,
dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, estabelece que a movimentação de
valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro, inclusive a alienação de bem
público,  só pode ser  realizada com autorização legislativa.  Portanto,  a proposição
atende aos preceitos legais sobre a transferência de domínio de bens públicos.

O diretor-presidente  da  Codemig  ressaltou  estar  assegurado  à  companhia  e  ao
Estado  o  direito  de  recompra  em  eventuais  operações  financeiras  envolvendo  o
imóvel, previsão importante, devido a características próprias da Estação da Cultura
que a tornam importante equipamento para a política pública de cultura. Julgamos
adequado  incluir  tal  previsão  no  texto  do  projeto,  para  sustentação  legal  do
consignado na esfera administrativa.

Conclusão
Somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  1.266/2015,  em  1º  turno,  com  a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda
nº 2, abaixo apresentada.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se o seguinte art. 3º ao Projeto de Lei nº 1.266/2015, renumerando-se o

seguinte:
“Art. 3º – Fica assegurado à Codemig e ao Estado de Minas Gerais o direito de

recompra do imóvel descrito no art. 1º, em operação financeira que o envolva.”.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Tiago Ulisses, presidente e relator – Thiago Cota – Tito Torres – Arnaldo Silva –

Vanderlei Miranda – Felipe Attiê.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 271/2015

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 271/2015, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara de

utilidade pública  a  Associação  Sociedade de Recuperação e  Vida  –  Comunidade
Terapêutica  São  Paulo  Apóstolo,  com  sede  no  Município  de  Pará  de  Minas,  foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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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 271/2015
Declara de utilidade pública  a Associação Sociedade de Recuperação e Vida  –

Comunidade Terapêutica São Paulo Apóstolo,  com sede no Município de Pará de
Minas.

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

Recuperação e Vida – Comunidade Terapêutica São Paulo Apóstolo, com sede no
Município de Pará de Minas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Léo Portela, relator – Fabiano Tolentino.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 272/2015
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 272/2015, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara de
utilidade pública a Associação Santo Anjo da Guarda, com sede no Município de Pará
de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 272/2015
Declara de utilidade pública a Associação Santo Anjo da Guarda,  com sede no

Município de Pará de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Santo Anjo da Guarda,

com sede no Município de Pará de Minas.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Léo Portela, relator – Fabiano Tolentino.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 387/2015
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 387/2015, de autoria do deputado Fred Costa, que declara de
utilidade  pública  a  Creche  Comunitária  Nossa  Senhora  do  Carmo,  com  sede  no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 387/2015
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Nossa Senhora do Carmo, 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 Nossa Senhora

do Carmo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Léo Portela, relator – Fabiano Tolentino.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 432/2015
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 432/2015, de autoria do deputado Wander Borges, que declara
de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bonfim, com
sede no Município de Bonfim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 432/2015
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de Bonfim, com sede nesse município.
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 Bonfim, com sede nesse município.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Léo Portela, relator – Fabiano Tolentino.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 472/2015
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 472/2015, de autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, que
declara de utilidade pública a Associação da Família Ativa Fabricianense – Afaf –,
com sede no Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 472/2015
Declara de utilidade pública a Associação da Família Ativa Fabricianense – Afaf –,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Família  Ativa

Fabricianense – Afaf –, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
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Gilberto Abramo, presidente – Fabiano Tolentino,  relator – Léo Portela – Cássio
Soares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 473/2015
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 473/2015, de autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, que
declara de utilidade pública a Associação Tapajós, com sede no Município de Coronel
Fabriciano, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 473/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Tapajós,  com  sede  no  Município  de

Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Tapajós, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Fabiano Tolentino,  relator – Léo Portela – Cássio

Soares.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 561/2015

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 561/2015, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que declara de

utilidade pública o Núcleo Assistencial Ilda Avelar – Naia –, com sede no Município de
Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 561/2015
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Ilda Avelar – Naia –, com sede no

Município de Betim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Assistencial Ilda Avelar – Naia

–, com sede no Município de Betim.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Fabiano Tolentino,  relator – Léo Portela – Cássio

Soares.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
– O presidente despachou, em 19/5/2015, as seguintes comunicações:
Do deputado Gil  Pereira em que notifica o falecimento de D. Geraldo Majela de

Castro,  arcebispo  emérito  de  Montes  Claros,  ocorrido  em  14/5/2015,  em  Montes
Claros. (– Ciente. Oficie-se.)

Do deputado  Duarte  Bechir  em  que notifica  o  falecimento  da  Sra.  Vânia  Maria
Moreira Soares, ocorrido em 15/5/2015, em Medina. (– Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2015

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.625

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 às demais formas de intolerância;
II – a defesa da igualdade e dos direitos étnicos individuais, difusos e coletivos;
III – o respeito à diversidade biossomática;
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 discriminatórios;
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 a cônjuge, descendente, ascendente ou
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.

Parágrafo único – A concessão da comenda em data diferente da estabelecida no
caput somente poderá ser feita por motivo de força maior, a juízo do comitê de que
trata o art. 4°.

Art. 4º – A Comenda da Liberdade Chico Rei será administrada por um comitê a ser
designado pelo governador do Estado.



1505
____________________________________________________________________________

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 de cerimonial estabelecido por seu comitê.

Parágrafo único – Assinarão o diploma a que se refere o caput:
I – o governador do Estado;
II – o presidente da Assembleia Legislativa;
III – o presidente de honra do comitê;
IV – o 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 tenha motivado sua indicação.

Parágrafo único – Os dados dos agraciados e as respectivas atividades que tenham
motivado  sua  indicação  serão  inscritos  em  livro  especial  de  registro,  em  ordem
cronológica.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 20 de maio de 2015.
Deputado Adalclever Lopes – Presidente
Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.626
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, a proteção

da qualidade do ar e a prevenção do efeito estufa;
III – fomentar atividades educativas e culturais relacionadas à mobilidade urbana;
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 20 de maio de 2015.
Deputado Adalclever Lopes – Presidente
Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ATA
ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 20/5/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata – 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução nº
15/2015  –  Projetos  de  Lei  nºs  1.553  a  1.607/2015  –  Requerimentos  nºs  766  a
802/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.316  a  1.338/2015  –  Comunicações:
Comunicações das Comissões de Direitos Humanos, de Segurança Pública (2), de
Educação e de Esporte e do deputado João Magalhães – Questões de Ordem –
Suspensão e Reabertura da Reunião – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições – Decisões da Presidência (2) – Comunicação da Presidência – Leitura de
Comunicações – Despacho de Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 1.314,
1.337, 1.291 a 1.295, 1.297 a 1.305, 1.307, 1.308, 1.321 a 1.323, 1.331, 1.309, 1.296,
1.310,  1.311,  1.316  a  1.319,  1.312,  1.313,  1.324  a  1.330  e  1.333 a  1.336/2015;
deferimento – Questões de Ordem – Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 260 e 420/2015; aprovação – 2ª Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único,
do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  22.620;  discurso  do  deputado  Bonifácio
Mourão;  questão  de  ordem;  discurso  do  deputado  Bonifácio  Mourão;  questão  de
ordem; discursos dos deputados  Bonifácio Mourão,  Durval  Ângelo e João Leite  –
Questão de Ordem – Encerramento – Ordem do dia.
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Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Lafayette de Andrada – Braulio Braz – Ulysses

Gomes – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes –
Antônio  Jorge  –  Arlen  Santiago  –  Arlete  Magalhães  –  Arnaldo  Silva  –  Bonifácio
Mourão – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel –
Celise Laviola – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro
– Douglas Melo – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira
– Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Geisa
Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  –  Gil  Pereira  –  Gilberto  Abramo –  Glaycon Franco –
Gustavo Corrêa – 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
Marcio  Santiago  –  Neilando  Pimenta  –  Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –  Professor
Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis –
Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Vanderlei Miranda –
Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14 horas, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
–  O deputado Wander Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

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

O presidente – Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a
receber proposições.
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– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15/2015
(Ex-Projeto de Resolução nº 1.889/2011)

Institui a Medalha Assembleia Legislativa de Jornalismo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.  1º  – Fica  instituída  a  Medalha  Assembleia  Legislativa  de  Jornalismo,  a  ser

concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aos autores de
reportagens sobre as atividades do Poder Legislativo nas categorias jornal, rádio e
televisão.

Art.  2º  –  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  promoverá,
anualmente,  concurso  para  a  escolha  dos  ganhadores  da  Medalha  Assembleia
Legislativa de Jornalismo, nos termos de regulamento próprio.

Parágrafo único – Os trabalhos serão avaliados por uma comissão formada pelos
membros da Mesa e da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da
Assembleia  Legislativa,  por  profissionais  da  área  de  comunicação  e  por
representantes  das  associações  e  sindicatos  da  categoria  e  dos  cursos  de
comunicação social das instituições de ensino superior.

Art.  3º  –  A  Medalha  Assembleia  Legislativa  de  Jornalismo  será  entregue,
anualmente,  pelo  presidente  da  Assembleia  Legislativa  em  reunião  especial,  na
semana em que ocorrer o dia 10 de setembro, Dia Internacional da Imprensa.

Art. 4º – Esta resolução será regulamentada pela Mesa da Assembleia, por meio de
deliberação.

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º – Ficam revogadas a Resolução nº 738, de 27 de dezembro de 1965, e a

Resolução nº 808, de 31 de maio de 1967.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação: O art. 25 da Constituição da República estabelece que, observados os

princípios  por  ela  estabelecidos,  os  Estados  organizam-se  e  regem-se  pelas
constituições  e  leis  que  adotarem,  sendo-lhes  reservadas  as  competências  não
vedadas pelo constituinte originário, conforme o § 1º desse dispositivo. Após a análise
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da distribuição da competência legislativa fixada pela Carta Magna, entendemos que
a instituição de prêmio faz parte da competência remanescente do Estado.

Para  tratar  de  matéria  relacionada  às  atividades  da  Assembleia  Legislativa,  o
projeto de resolução é a espécie normativa adequada, pois a norma dele decorrente
resulta de decisão colegiada dos agentes políticos que compõem o Poder Legislativo,
mas não está sujeita à apreciação do Chefe do Executivo, como as leis.

Ressalte-se, ainda, que não há óbice à iniciativa de parlamentar para deflagrar o
processo legislativo, pois a matéria não está relacionada no art. 66, I, como sendo de
iniciativa privativa da Mesa da Assembleia.

É oportuno lembrar que a Resolução nº 738, de 1965, alterada pela Resolução nº
786,  de  1966,  instituiu,  no  âmbito  desta  Casa,  o  Prêmio  de  Jornalismo  Assis
Chateaubriand, com o objetivo de “destacar o Poder Legislativo como instrumento
insubstituível  na  mecânica  do  governo  democrático,  representativo  e  republicano,
dentro  das  tradições  do  mundo  ocidental”.  Esse  prêmio  destina  aos  vencedores
valores  em  cruzeiros  –  moeda  corrente  da  época  –  e  pode  ser  concedido  a
jornalistas,  estudantes  e  diplomados  que  tiverem  publicado  trabalhos  em  jornais,
revistas e periódicos editados no Brasil.

Por seu turno, a Resolução nº 808, de 1967, cria o Prêmio Hipólito José da Costa,
destinado  a  “laurear  os  melhores  trabalhos  de  rádio  e  televisão,  ressaltando  a
importância  do  Poder  Legislativo  como  essência  do  regime  democrático
representativo”. Sua concessão obedece aos termos e condições estabelecidos para
o Prêmio de Jornalismo Assis Chateaubriand.

Condizentes com o contexto da época de sua publicação, as Resoluções nºs 738 e
808 encontram-se superadas, por haver sido alterada a moeda corrente do País e por
ambas as normas considerarem como escola de jornalismo apenas a Faculdade de
Filosofia  e  Ciências  Humanas  da  UFMG,  uma  vez  que,  naquela  época,  não  se
antevia a disseminação de cursos de formação superior na área.

Assim sendo, é possível a promulgação de nova resolução, com a finalidade de
unificar  e atualizar  os parâmetros do prêmio a ser concedido pelo Legislativo aos
autores  de  reportagens  sobre  a  atuação  desse  Poder  e  sua  importância  para  a
sociedade.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e à Mesa da
Assembleia  para  parecer,  nos  termos  do  art.  190,  c/c  os  arts.  195  e  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.553/2015
Declara de utilidade pública a Associação Ação Solidária às Pessoas com Câncer –

Aspec –, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Ação  Solidária  às

Pessoas com Câncer – Aspec –, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que declara de utilidade pública a Associação Ação Solidária às Pessoas com Câncer
– Aspec –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Fundada em 4 de janeiro de 2012, a Aspec é uma entidade sem fins lucrativos que
tem por finalidade a promoção da campanha de prevenção ao câncer, bem como a
assistência  social,  humanitária  e  alimentícia  às  pessoas portadoras de  câncer  ou
mesmo seus familiares.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para
a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.554/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.083/2014)

Dá a  denominação  de  Centro  Vocacional  Tecnológico  Carlos  José Fontoura  ao
centro vocacional tecnológico – CVT – localizado no Município de Manhumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominado Centro Vocacional Tecnológico Carlos José Fontoura o

centro vocacional tecnológico – CVT – localizado no Município de Manhumirim.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: O Centro Vocacional Tecnológico – CVT – foi inaugurado em 23/6/2006

e já realizou inúmeros cursos de informática, de atendimento ao cliente, entre outros.
A proposta de lei, dando ao CVT o nome de Carlos José Fontoura, tem objetivo de
fazer justiça a este grande homem, que deixou sua marca na história de Manhumirim.
Carlos José nasceu em Manhumirim em 4/12/45 e morreu no dia 24/11/2006, em Belo
Horizonte, aos 60 anos de idade. Começou a vida vendendo verdura ainda criança na
cidade.  Formou-se  em  direito  e  exerceu  a  advocacia  por  cerca  de  25  anos.  Foi
também empresário do setor têxtil e professor de estatística.

Atuante na vida social do município, Carlos José foi um dos fundadores do Lions
Club  de  Manhumirim,  cuja  presidência  assumiu  diversas  vezes;  foi  um  dos
fundadores  do  Grêmio  Recreativo  Escola  de  Samba  Pinguim  e  fundador  do
Manhumirim Campestre Clube.

Foi casado com Rosilaine Furtado Fontoura, com quem teve três filhos, os quais lhe
deram três netos.

Em toda sua vida, honrou a profissão, o trabalho social e foi exemplo de família.
Tendo saído da vida simples, na zona rural, trabalhado com dedicação e vencido na
vida, considero justo prestar tal homenagem a esse grande homem, razão pela qual
peço o apoio dos colegas deputados, votando favoravelmente a este projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.555/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 867/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Ideias e Ideais, com sede no Município de
São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Ideias e Ideais, com sede

no Município de São Lourenço.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação Ideias e Ideais, constituída em 2002, é uma sociedade

civil,  sem  fins  lucrativos,  e  tem  por  finalidade,  entre  outras,  a  capacitação  e  o
aperfeiçoamento  de  educadores,  a  complementação  da  educação  formal  com
atividades  extracurriculares,  a  realização de  atividades  de  educação  ambiental,  a
orientação afetivo-sexual e o incentivo à pluralidade cultural e às artes.

A associação atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
conforme  documentação  apresentada,  razão  pela  qual  conto  com  a  anuência  de
meus nobres pares ao projeto proposto.

– 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 1.556/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.234/2013)

Declara de utilidade pública a Associação dos Estudantes Universitários da Cidade
de Dores do Indaiá – Aseudi –, com sede no Município de Dores do Indaiá.

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

Universitários da Cidade de Dores do Indaiá – Aseudi –, com sede no Município de
Dores do Indaiá.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Mário Henrique Caixa
Justificação: A Associação dos Estudantes Universitários da Cidade de Dores do

Indaiá – Aseudi – é uma associação civil de direito privado, sem finalidade lucrativa,
político-partidária ou religiosa, com atuação nesse município.

A entidade tem por finalidade congregar estudantes em busca de soluções para os
problemas  de  ordem  estudantil  e  educacional;  promover  atividades  recreativas,
sociais,  esportivas e culturais  que estiverem ao seu alcance e interesse;  oferecer
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serviços especiais, tais como palestras, seminários, excursões, cursos de qualificação
profissional a estudantes desempregados, pré-vestibulandos e realização de outros
eventos culturais;  e  incentivar  o desenvolvimento cultural  da cidade,  em todas as
suas modalidades.

A associação  ainda  tem  por  objetivo  firmar  convênios  com entidades  de direito
público  ou  privado,  visando  obter  vantagens  para  os  associados,  especialmente
subsidiar  o  transporte  coletivo  de  estudantes  universitários  que  frequentem
faculdades, universidades e cursos técnicos superiores fora do município.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que
desenvolvem atividades voluntárias. A entidade atende aos requisitos exigidos pela
Lei n.° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.557/2015
Declara de utilidade pública a Associação dos Universitários de Divino, com sede no

Município de Divino.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Universitários de

Divino, com sede no Município de Divino.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Magalhães
Justificação:  A Associação  dos  Universitários  de  Divino  desenvolve  importante

trabalho junto aos universitários do município, congregando estudantes residentes e
organizando promoções de cunho cultural,  educacional,  social  e  artístico, voltados
para seus membros e para a comunidade, coordenando seus associados, imprimindo
unidade à sua ação, no sentido da solução dos problemas comuns e em defesa dos
direitos da associação.
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– 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 1.558/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Creche  do  Conselho  Comunitário  Integração  de

Venda Nova, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Creche do Conselho Comunitário

Integração de Venda Nova, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que declara de utilidade pública a Creche do Conselho Comunitário Integração de
Venda Nova.

Fundada  em  22  de  dezembro  de  1982,  a  Creche  do  Conselho  Comunitário
Integração de Venda Nova tem como finalidade a educação infantil,  voltada para o
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para
a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.559/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.417/2013)

Declara de utilidade pública a ONG Arara, com sede no Município de São Lourenço.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a ONG Arara, com sede no Município

de São Lourenço.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



1515
____________________________________________________________________________

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: A ONG Arara é pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma

de  sociedade  civil  de  fins  não  lucrativos.  Tem  por  finalidade  a  conservação  de
espécies da fauna e flora brasileiras ameaçadas de extinção, bem como a atuação
junto à comunidade, promovendo a educação ambiental, auxiliando na prestação de
serviços quanto à regularização ambiental e promovendo a inclusão social. Poderá
ainda efetivar trabalhos de atendimento, ensino, pesquisa e publicações relacionados
com seus fins.

A instituição está em pleno e regular funcionamento, sendo sua diretoria constituída
de pessoas de conduta ilibada,  atendendo,  portanto,  os requisitos legais  para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.560/2015
Declara de utilidade pública o Floresta Clube Dr. Henri Meyers – FCHM –, com sede

no Município de João Monlevade.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Floresta Clube Dr. Henri Meyers –

FCHM –, com sede no Município de João Monlevade.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Tito Torres
Justificação: O Floresta Clube Dr. Henri Meyers – FCHM – é uma entidade civil e

social,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  desportivo  amadorista,  em  pleno  e  regular
funcionamento  desde  18/12/1991.  Com  sede  e  foro  em  João  Monlevade,  vem
cumprindo  suas  finalidades  estatutárias  e  sociais  no  que  concerne  às  atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Os  membros  da  diretoria  da  entidade  são  pessoas  idôneas  que  não  recebem
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nenhuma  remuneração  pelo  exercício  específico  de  suas  funções.  O  clube  não
distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores,
sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas apuradas ao atendimento
beneficente e gratuito de suas finalidades.

A entidade foi constituída com as finalidades de representar a classe de pescadores
e atiradores amadoristas; disciplinar a prática desses esportes; proporcionar aos seus
sócios e às suas famílias a promoção de eventos; proteger, recuperar e defender o
meio ambiente; contribuir com a defesa e proteção da bacia hidrográfica do Rio das
Pacas e dos Rios Piracicaba e Doce; bem como contribuir com a prefeitura municipal
nos trabalhos voltados para a educação ambiental.

Diante  do  exposto,  e  tendo  em  vista  que  a  entidade  atende  plenamente  aos
requisitos legais, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.561/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.969/2011)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete 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 Conselheiro

Lafaiete  413,40m²  (quatrocentos  e  treze  vírgula  quarenta  metros  quadrados),
delimitados como Área 1, e 132,88m² (centro e trinta e dois vírgula oitenta e oito
metros quadrados), delimitados como Área 2, da área de 20.000m² (vinte mil metros
quadrados) situada no Bairro Progresso, registrada sob o nº 29.469, à pág. 181 do
Livro 3-R do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Conselheiro
Lafaiete.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput destina-se ao alargamento da
Travessa João J. de Faria.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no
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prazo de cinco anos contados da data da publicação desta lei, 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, 20 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: O imóvel a que se refere este projeto de lei foi doado ao Estado em

1970 pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete e nele foi construída a Escola
Estadual Prof. Astor Viana. Com o aumento do trânsito no local, faz-se necessário o
alargamento  da  Travessa  João  J.  de  Faria,  melhorando  assim  a  passagem  de
veículos e pedestres. Por se tratar de uma parte periférica do terreno, a doação da
área não causará prejuízo à comunidade escolar.

Dada a importância da proposição, conto com a colaboração dos nobres pares para
a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.562/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.020/2013)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Elói  Mendes  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 Elói Mendes o

imóvel constituído por um lote de terreno medindo 950m² (novecentos e cinquenta
metros quadrados), situado na R. Quintino Bocaiúva, registrado sob o nº 1.110, Livro
nº 3-B, à fl. 7, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Elói Mendes.

Parágrafo  único  –  O  imóvel  mencionado  no  caput deste  artigo  destina-se  à
construção de um centro municipal de tecnologia, estudos e pesquisa.

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 artigo anterior.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
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Dilzon Melo
Justificação: O projeto de lei em causa tem por escopo autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Elói Mendes o imóvel constituído por um lote de terreno com
área de 950m², situado na R. Quintino Bocaiúva, nesse município.

Conforme preceitua o parágrafo único do art. 1º da referida proposição, o imóvel
deverá ser destinado à construção de um centro municipal de tecnologia, estudos e
pesquisa, indicando assim o atendimento ao interesse público, que deve nortear o
negócio jurídico em causa.

Ademais, para atender a essa mesma exigência, observe-se que o art. 2º prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei Federal nº
4.320, de 1964, que contém normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União,  dos estados,  dos municípios  e do
Distrito  Federal,  em  especial  no  §  2º  de  seu  art.  105,  ao  estabelecer  que  a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência
de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Diante do exposto, 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 1.563/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.438/2011)

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 10.848, de 3 de agosto de 1992,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 10.848, de 3 de agosto de 1992, passa a

destinar-se ao funcionamento da Associação Comercial e Industrial de Luz.
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Parágrafo único – O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no caput.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação:  A Lei  nº  10.848,  de  1992,  autorizou  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município  de  Luz  um  terreno  urbano  com  335m²,  situado  no  Largo  da  Catedral,
esquina da Rua Capitão Alexandre Du, nesse município, para o funcionamento de
sua Câmara Municipal.

Como,  até  o  momento,  não  foi  construído  o  prédio  para  abrigar  o  Legislativo
luzense, o prefeito municipal pretende utilizar o imóvel em benefício da comunidade
local.

Dessa forma, pretende seja o bem utilizado pela Associação Comercial e Industrial
de Luz, entidade sem fins econômicos que tem como finalidade orientar e representar
os  lojistas  desse  município,  difundindo  conhecimentos  técnicos  especializados  e
incrementando o comércio.

Considerando que tal utilização pode trazer amplos benefícios à população de Luz,
solicitamos o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei,
que permite que se dê nova destinação ao imóvel cuja doação foi autorizada pela Lei
nº 10.848, de 1992.

– 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 1.564/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 788/2011)

Cria  as  Comissões  de  Acompanhamento  do  Controle  Social  e  Ambiental  nas
escolas públicas da rede estadual de ensino e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Ficam instituídas nas escolas  públicas da rede estadual  de  ensino as

Comissões de Acompanhamento do Controle Social e Ambiental.
Art. 2º – As Comissões de Acompanhamento do Controle Social e Ambiental têm
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por objetivos gerais a proteção da vida, da saúde, do meio ambiente e das condições
de trabalho dos profissionais da educação e dos demais integrantes da comunidade
escolar.

Art. 3º – As Comissões de Acompanhamento do Controle Social e Ambiental têm
por objetivos específicos:

I  –  desenvolver  nas  escolas  e  respectivas  comunidades  a  reflexão  acerca  da
violência no ambiente escolar e em suas imediações;

II  –  realizar  atividades  que  congreguem  educadores,  alunos,  membros  das
comunidades e autoridades, voltadas ao combate à violência, à preservação do meio
ambiente e à melhoria das condições sociais locais;

III – elaborar, em conjunto com a comunidade local e as autoridades públicas, um
mapa de risco do entorno das escolas e suas comunidades respectivas, para que
sejam elaboradas estratégias de prevenção e combate às situações de risco à vida e
ao meio ambiente;

IV – implementar medidas preventivas e cautelares no âmbito escolar, em situações
nas quais os profissionais da educação e alunos estejam sob risco, seja de violência,
seja por qualquer outro fator que possa comprometer sua incolumidade;

V – desenvolver programas de treinamento para a criação de brigadas de combate
a incêndio nas escolas e nas comunidades;

VI  –  desenvolver  oficinas,  projetos  e  outras  atividades  similares,  voltados  ao
esclarecimento  e  à  orientação  dos  profissionais  da  educação,  dos  alunos  e  da
comunidade,  em  relação  a  sua  saúde,  segurança  e  ao  bom  manejo  do  meio
ambiente;

VII  –  identificar  questões  de  risco  de  saúde  pública  na  comunidade  da escola,
ouvindo alunos, pais ou responsáveis;

VIII  – interagir  com as autoridades públicas visando à obtenção de informações
úteis  à  comunidade,  desde  que  não  possuam  caráter  sigiloso,  podendo,  ainda,
solicitar  seu  comparecimento  às  reuniões  da  comissão  para  a  prestação  de
esclarecimentos.

Art.  4º  –  As  Comissões  de  Acompanhamento  do  Controle  Social  e  Ambiental
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poderão  solicitar  dos  órgãos  estaduais  relatórios  dos  casos  de  violência  contra
pessoas e infrações ambientais ocorridas nas escolas e em seu entorno.

Parágrafo único – Poderá ser  criado,  a critério  das comissões locais,  banco de
dados  a  partir  do  levantamento  das  situações  de  violência  e  infrações  ao  meio
ambiente ocorridas nas escolas e nas vizinhanças, para ser utilizado em pesquisas
voltadas ao tema.

Art. 5º – As Comissões de Acompanhamento do Controle Social e Ambiental serão
compostas pelas seguintes representações:

I – direção da escola;
II – associação de pais e mestres;
III – conselho da escola;
IV – grêmio estudantil;
V – associações de moradores dos bairros abrangidos pela área da escola;
VI – comunidades das igrejas.
Parágrafo único – Os representantes dos segmentos previstos nos incisos V e VI

serão escolhidos em assembleias regularmente convocadas pela direção da escola,
democraticamente.

Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias contados de
sua publicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação: A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 214, determina

que  todos  os  cidadãos  mineiros  têm  direito  a  meio  ambiente  ecologicamente
equilibrado, sendo dever do Estado e da coletividade sua defesa e conservação para
as gerações presentes e futuras.

A  Carta  Estadual  garante,  ainda,  como  objetivos  prioritários  do  Estado,  a
participação  do  cidadão na  discussão de temas  de  seu interesse,  promovendo  a
regionalização da ação administrativa e a criação de condições para a segurança e a
ordem públicas.

Para assegurar a efetividade dos direitos consagrados pela Constituição, o Estado
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deve promover a educação ambiental, devendo, também, incentivar a discussão entre
os cidadãos de temas relevantes à sua segurança e bem-estar, assegurando-lhes o
livre  acesso  às  informações  básicas  sobre  meio  ambiente,  saúde,  educação  e
segurança, incluindo a participação da sociedade.

A melhor forma de se obter o comprometimento de uma comunidade para com a
melhoria de suas condições de vida é fomentando sua participação na discussão dos
aspectos que influem no seu dia a dia, repassando-lhe informações a respeito dos
problemas e das possíveis soluções. Para tanto, se faz necessária a integração entre
comunidade  escolar  e  autoridades  locais,  pelo  que  a  criação  das  Comissões  de
Acompanhamento do Controle Social e Ambiental poderá contribuir para o debate e a
persecução da melhoria da qualidade de vida das comunidades.

Em vista do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto de lei, como forma de contribuir para o bem-estar social.

– 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 1.565/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 729/2011)

Torna obrigatória no Estado a emissão de autorização de transporte de máquinas
agrícolas e implementos usados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituída  a  obrigatoriedade  de se  apresentar  autorização  para  o

transporte de tratores e máquinas agrícolas usados, em todo o território do Estado de
Minas Gerais.

Parágrafo  único  –  A autorização  de  que  trata  o  caput deste  artigo  deverá  ser
expedida pela autoridade policial  a  que esteja jurisdicionada a pessoa jurídica ou
física proprietária do maquinário citado, vedada a cobrança de quaisquer taxas aos
solicitantes.

Art.  2º – Para os efeitos  desta lei  são considerados máquinas usadas:  tratores,
colheitadeiras, arados, semeadeiras, aplicadoras de defensivos e outros implementos
agrícolas de uso nas grandes, médias e pequenas propriedades.

Parágrafo único – Ficam isentos desta obrigação os tratores e máquinas agrícolas
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novos e transportados diretamente da fábrica ou revendedor autorizado que possuem
legislação própria.

Art. 3º – O transporte a que se refere esta lei é o transporte intermunicipal ou dentro
do mesmo município.

Art. 4º – Os proprietários de máquinas e implementos agrícolas que atuem como
prestadores  de  serviço  de  aluguel  de  maquinário  agrícola  deverão  obter  licença
permanente para o transporte.

Art. 5º – A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo da Polícia Militar ou
Civil do Estado de Minas Gerais.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  a  criação  de  um  mecanismo de

controle do transporte e tráfego de máquinas agrícolas usadas dentro do Estado de
Minas  Gerais,  oferecendo  meios  para  que  a  Polícia  Militar  ou  Civil  possa  exigir
documentação para o transporte das máquinas e, assim, inibir a prática do transporte
de máquinas roubadas dos produtores rurais.

A  criminalidade  nas  zonas  rurais  do  Estado  tem  aumentado,  e  o  alvo  dos
assaltantes são as máquinas e os implementos agrícolas. Em face da falta de efetivo
policiamento em algumas regiões do interior, se faz necessária a fiscalização nas vias
de transporte. O estabelecimento de documentação hábil e confiável, expedida por
órgão de segurança pública,  possibilita  a efetiva fiscalização por  parte  da polícia,
traduzindo-se em medida de resguardo da propriedade dos agricultores. Há que se
estabelecer  regra  para  o  transporte  legal  do  maquinário,  como forma de garantir
também a atividade de empréstimo ou locação dessas máquinas, principalmente na
época das colheitas.

Pelo exposto, conto com o apoio dos pares desta Casa para a aprovação do projeto
que apresentamos.

– 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 1.566/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 858/2011)

Dispõe sobre o registro de estabelecimentos que atuam no comércio ou na fundição
de ouro, metais nobres e joias usadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os estabelecimentos que atuam no comércio de compra e venda ou na

fundição  de  joias  usadas  ficam obrigados  a  registrar-se  no  órgão competente  da
Secretaria de Estado de Defesa Social e a adotar os procedimentos que permitam
comprovar  a  regularidade  das  operações  realizadas  mediante  fiscalização  dos
agentes do poder público.

Art. 2º – O pedido de registro de que trata esta lei  deverá ser instruído com os
seguintes documentos:

I – cópia autenticada do contrato social e do registro do estabelecimento na Junta
Comercial ou outro ato de constituição da sociedade ou empresa;

II – relação nominal dos responsáveis pelo estabelecimento e de seus empregados,
instruída com fotografias,  comprovantes de endereços residenciais e atestados de
antecedentes e cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF – e do documento de identidade dos proprietários;

III – cópia autenticada do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
IV – cópia autenticada do alvará de localização e funcionamento;
V – prova de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde está instalada a

empresa;
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 de certidão da Receita Federal referente à empresa e aos proprietários;
VIII – cópia de certidão 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 de certidão da Receita Estadual referente à empresa e aos proprietários.
Art.  3º  –  Ocorrendo  alteração  da  sociedade  comercial  ou  do  seu  quadro  de
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empregados o fato deverá ser comunicado à autoridade policial competente no prazo
de quarenta e oito horas, completando-se a documentação referida no art. 2º, quanto
aos novos elementos.

Art.  4º  – Não serão deferidos  registros  de pessoas  que possuírem condenação
anterior transitada em julgado pela prática do crime de receptação, previsto no art.
180 do Código Penal Brasileiro.

Art. 5º – Toda aquisição de joias usadas pelo estabelecimento comercial deverá ser
documentada com cópia do documento de identidade do vendedor, declaração de
propriedade do objeto alienado assinado pelo vendedor e comprovante de residência
do alienante.

§ 1º  – O estabelecimento  comercial  responsável  pela compra  e  venda de joias
usadas deverá  manter  livro  escriturado de entrada e saída  de  materiais,  em que
constará,  inclusive,  a  discriminação completa  das joias  usadas  adquiridas,  com o
valor da aquisição, o peso e as características das joias e o nome do vendedor.

§  2º  –  A documentação  a  que  se  refere  este  artigo  deverá  ser  mantida  pelo
estabelecimento comercial por cinco anos, ficando à disposição da fiscalização da
autoridade policial sempre que solicitado.

Art. 6º – O estabelecimento comercial responsável pela compra e venda de joias
usadas deverá encaminhar trimestralmente ao órgão fiscalizador relatório contendo
informações sobre o volume mensal negociado.

Art.  7º  – Sem prejuízo  das sanções criminais  cabíveis,  consideram-se infrações
administrativas, passíveis das seguintes penalidades:

I  –  a  realização de compra,  fundição e  venda de joias  por  pessoa jurídica  não
credenciada, punível com a interdição do estabelecimento;

II – a realização de compra, fundição e venda de joias sem autorização, punível
com:

a) apreensão das joias ou do material oriundo destas;
b) multa de 2000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

por dia de funcionamento do estabelecimento sem autorização;
c) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
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III  – a comercialização de joias usadas ou remanufaturadas sem observância do
disposto no art. 5º desta lei, punível com:

a) apreensão;
b) multa de 500 (quinhentas) Ufemgs por autuação;
c) suspensão do credenciamento por até noventa dias;
d) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
IV – deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma irregular, cópia dos

documentos fiscais da pessoa jurídica, punível com:
a) multa de 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;
V – deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma irregular, livro de

entrada e saída de mercadorias, punível com:
a) multa de 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;
VI – deixar  de enviar,  ou enviar com irregularidade, relatório trimestral  ao órgão

fiscalizador, 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;
VII  – proibição de novo registro para o estabelecimento que for  apenado com a

cassação.
Art. 8º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.
Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação: A proposta de lei que apresentamos pretende disciplinar o registro de

estabelecimentos comerciais que atuam na compra, fundição e revenda de ouro e
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joias  usadas,  estabelecendo  controle  dos  órgãos  policiais  sobre  essa  atividade
comercial, hoje livre de controle e fiscalização por parte do Estado.

É cediço que vários estabelecimentos que atuam no comércio e na fundição de
ouro,  metais  nobres e  joias  usadas não são passíveis  de  fiscalização pelo  poder
público, em face da grande informalidade nos atos de compra, fundição e venda de
ouro e joias.

Existem ainda informações de que diversos estabelecimentos são de propriedade
de comerciantes  com antecedentes  criminais  pela  prática  de  receptação de joias
roubadas e furtadas. Sabe-se que muitos crimes hediondos, como o latrocínio, são
praticados para a obtenção de joias e que a receptação do material roubado estimula
ainda mais a violência, com bandidos praticando roubos em joalherias, residências,
apartamentos e mesmo nas ruas de nossas cidades.

O controle, por parte do poder público, das atividades de compra e venda de joias
usadas, bem como da fundição de metais  nobres,  é instrumento viável  para uma
política de redução de danos causados pela violência, na medida em que pretende
impedir  a  compra  e  venda  de  materiais  roubados,  assim  como  se  faz  com  os
chamados ferros-velhos.

Portanto,  com o intuito  de fortalecer  o poder  de fiscalização do Estado sobre o
comércio de compra e venda de joias usadas, visando por fim o aperfeiçoamento da
segurança pública,  apresentamos este projeto,  contando com o apoio  dos nobres
colegas para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.567/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.700/2014)

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Política Estadual de Participação Social –
Peps  –  e  o  Sistema  Estadual  de  Participação  Social  –  Seps  –  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  instituir  a  Política  Estadual  de
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Participação Social – Peps – e o Sistema Estadual de Participação Social – Seps.
Art. 2º – A Política Estadual de Participação Social a que se refere o art. 1º será

implantada com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias
democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública estadual
e a sociedade civil.

Parágrafo único – Na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação
de  programas  e  políticas  públicas  e  no  aprimoramento  da  gestão  pública  serão
considerados os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Participação Social.

Art. 3º – São diretrizes gerais da Peps:
I – o reconhecimento da participação social como direito do cidadão e expressão de

sua autonomia;
II – a complementariedade, a transversalidade e a integração entre mecanismos e

instâncias da democracia representativa, participativa e direta;
III – a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade de etnia, raça, cultura,

geração, origem, sexo, orientação sexual, religião e condição social, econômica ou de
deficiência, para a construção de valores de cidadania e de inclusão social;

IV – o direito à informação, à transparência e ao controle social nas ações públicas,
com uso de linguagem simples e objetiva, consideradas as características e o idioma
da população a que se dirige;

V – a valorização da educação para a cidadania ativa;
VI – a autonomia, o livre funcionamento e a independência das organizações da

sociedade civil;
VII – a ampliação dos mecanismos de controle social.
Art. 4º – São objetivos específicos da Peps, entre outros:
I – consolidar a participação social como método de governo;
II – promover a articulação das instâncias e dos mecanismos de participação social;
III – aprimorar a relação do governo estadual com a sociedade civil, respeitando a

autonomia das partes;
IV – promover e consolidar a adoção de mecanismos de participação social nas

políticas e nos programas de governo estaduais;
V  –  desenvolver  mecanismos  de  participação  social  nas  etapas  do  ciclo  de

planejamento e orçamento;
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VI  –  incentivar  o  uso  e  o  desenvolvimento  de  metodologias  que  incorporem
múltiplas  formas  de  expressão  e  linguagens  de  participação  social,  por  meio  da
internet,  com  a  adoção  de  tecnologias  livres  de  comunicação  e  informação,
especialmente softwares e aplicações, tais como códigos-fonte livres e auditáveis ou
os disponíveis em portal de software público brasileiro;

VII – desenvolver mecanismos de participação social acessíveis aos grupos sociais
historicamente excluídos e aos vulneráveis;

VIII – incentivar e promover ações e programas de apoio institucional, formação e
qualificação em participação social para agentes públicos e sociedade civil;

IX – incentivar a participação social no Estado e nos municípios mineiros.
Art. 5º – Os órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta

deverão, respeitadas as especificidades de cada caso, considerar as instâncias e os
mecanismos  de  participação  social  previstos  nesta  lei,  para  a  formulação,  a
execução, o monitoramento e a avaliação de seus programas e políticas públicas.

Art.  6º  – São instâncias  e mecanismos de participação social,  sem prejuízo  da
criação e do reconhecimento de outras formas de diálogo entre administração pública
estadual e sociedade civil:

I – conselho de políticas públicas;
II – comissão de políticas públicas;
III – conferência estadual;
IV – ouvidoria pública estadual;
V – mesa de diálogo;
VI – fórum interconselhos;
VII – audiência pública;
VIII – consulta pública;
IX – orçamento participativo;
X – ambiente virtual de participação social.
Parágrafo único – Os representantes da sociedade civil terão suas despesas para

participação em reuniões e eventos das instâncias  e mecanismos de participação
social pagas pelo Estado, nos termos da legislação aplicável, quando o exercício da
representação se der fora dos respectivos municípios de domicílio.



1530
____________________________________________________________________________

Art. 7º – O Seps será integrado pelas instâncias de participação social previstas nos
incisos I a IV do art. 6º desta lei, sem prejuízo da integração de outras formas de
diálogo entre a administração pública estadual e a sociedade civil.

Parágrafo  único  –  Será  publicada  a  relação  com  a  respectiva  composição  das
instâncias integrantes do Seps.

Art. 8º – Na constituição das instâncias e dos mecanismos de participação social
previstos nesta lei, serão observados as diretrizes gerais e os objetivos específicos da
Peps, sem prejuízo de outros específicos, nos termos regulamentares.

Art. 9º – Será instituída a Mesa de Monitoramento das Demandas Sociais, instância
colegiada intersecretarial responsável pela coordenação e pelo encaminhamento de
pautas dos movimentos sociais e pelo monitoramento de suas respostas.

Parágrafo  único  –  Ato  normativo  disporá  sobre  as  competências  específicas,  o
funcionamento e a criação de subgrupos da instância prevista no caput deste artigo.

Art.  10  –  As  agências  reguladoras  estaduais  observarão,  na  realização  de
audiências e consultas públicas, o disposto nesta lei, no que couber.

Art. 11 – As despesas relativas à implantação das instâncias e dos mecanismos de
participação social previstas no art. 6º correrão por conta de dotações orçamentárias
previstas para a Secretaria de Estado de Governo.

Parágrafo único – As demais despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 12 – Esta lei será regulamentada por meio de decreto.
Art. 13 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  Aprimorar  o  funcionamento  democrático  do  estado  e  oferecer  à

população a oportunidade de atuar de forma contínua e sistemática na propositura,
no planejamento e na avaliação de políticas públicas é tarefa do próprio estado, e
para isso impõe-se a criação de uma política estadual de participação social e de um
sistema estadual de participação social

As manifestações populares,  que emergiram com mais  força e repercussão em
junho  de  2013,  possibilitaram  múltiplas  leituras,  mas  de  fato  é  consenso  que  as
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manifestações  representaram  interessante  exercício  de  democracia  direta  –  o
cidadão como indivíduo se expressando para formar a opinião pública e a de seus
representantes formalmente constituídos.

Nesta  Casa  temos  representantes  que  receberam  a  delegação  de  executar  a
vontade  do  povo,  porém  é  certo  que  não  detêm  o  monopólio  do  exercício  da
democracia.

Se o povo vai às ruas, dispensa mediadores e fala por si só, indica que os seus
representantes não estão sendo porta-vozes de causas políticas que lhe são caras.
Manifestações de rua desse tipo representam, portanto, questionamentos às ações e
omissões dos representantes e nunca negação à democracia.

Dois mil e treze foi o ano em que o povo obteve na rua a revisão do reajuste das
tarifas dos transportes públicos e inseriu a questão da mobilidade urbana no centro
do debate político.

Uma sociedade democrática não deve se limitar à constituição de representantes
que  governem em nome do povo –  democracia representativa  –  ou ao  exercício
democrático direto das manifestações de rua.

A democracia participativa é o caminho entre a institucionalidade dos governos e
parlamentos e a efemeridade das mobilizações de rua.

Na sociedade brasileira, diversos mecanismos de democracia participativa foram se
constituindo  ao  longo  do  tempo.  A Constituição  Federal  de  1988  registrou  esses
espaços, fruto de uma intensa atuação de movimentos sociais que ao longo de uma
década derrotou uma ditadura e constituiu as novas bases de nossa democracia. As
práticas de democracia participativa, entretanto, estavam dispersas, com diferentes
formatos e nomenclaturas: conferências, conselhos, audiências públicas, orçamento
participativo, colegiados, comissões, entre outros.

É nesse contexto que se insere este projeto de lei.
Em um momento de questionamentos da qualidade da representação democrática,

é  importante  ter  a  sensibilidade  de  avançar  na  organização  de  um  sistema  de
participação  social  que  aprimore  os  mecanismos  de  democracia  participativa  da
sociedade brasileira.
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A  democracia  participativa  reforça  a  legitimidade  dos  Poderes  Executivo  e
Legislativo enfrentando os desafios do nosso tempo e avançando em democracia.

A bancada do Partido dos Trabalhadores, defensora de mais democracia, pretende
potencializar o funcionamento democrático de nosso estado com este projeto de lei,
que autoriza o governador a instituir a Política Estadual de Participação Social e o
Sistema Estadual de Participação Social.

Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação de
nosso 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 1.568/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.211/2013)

Dispõe  sobre  a  cobrança  de  emolumentos  das  entidades  privadas  sem  fins
lucrativos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A entidades privadas sem fins lucrativos, reconhecidas pelo Estado como

de  utilidade  pública,  ficam  dispensadas  do  pagamento  de  emolumentos  por
autenticação de documentos.

Parágrafo único – A dispensa de que trata o  caput deste artigo será concedida
mediante:

I  –  requerimento  do  interessado  solicitando  a  gratuidade  e  declarando,  sob  as
penas da lei, tratar-se de entidade privada sem fins lucrativos;

II – comprovação da declaração de utilidade pública estadual, por meio de cópia
reprográfica da publicação no órgão oficial do Estado.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Rogério Correia
Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  dispensar  do  pagamento  de  emolumentos,

quando  necessitarem  autenticar  documentos  relativos  às  suas  atividades,  as
entidades privadas sem fins lucrativos reconhecidas pelo Estado como de utilidade
pública.
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Tais entidades geralmente se sustentam com doações de particulares e sobrevivem
graças  à  boa  vontade  e  à  dedicação de  seus  membros.  Os  recursos  financeiros
disponíveis  para  as  atividades  propostas,  sabemos,  são  escassos;  por  isso
entendemos que a dispensa do pagamento de emolumentos significará maior volume
de recursos destinados à atividade-fim das entidades.

Em face do exposto,  e tendo em vista a justiça e  a  oportunidade da proposta,
esperamos contar com o apoio de nossos 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 1.569/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.971/2011)

Dispõe  sobre  a  adoção  de  formatos  abertos  de  arquivos  para  criação,
armazenamento e disponibilização digital de documentos pelos órgãos e entidades do
Estado, bem como pelos órgãos autônomos e pelas empresas sob o controle estatal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, autárquica

e fundacional  do Estado,  bem como os órgãos autônomos e  as  empresas  sob o
controle  estatal  adotarão,  preferencialmente,  formatos  abertos  de  arquivos  para
criação, armazenamento e disponibilização digital de documentos.

Art. 2º – Entendem-se por formatos abertos de arquivos aqueles que:
I  –  possibilitam  a  interoperabilidade  entre  diversos  aplicativos  e  plataformas,

internas e externas;
II – permitem aplicação sem quaisquer restrições ou pagamento de royalties;
III  –  podem  ser  implementados  plena  e  independentemente  por  múltiplos

fornecedores de programas de computador, em múltiplas plataformas, sem quaisquer
ônus relativos à propriedade intelectual para a necessária tecnologia.

Art.  3º  –  Os  entes  mencionados  no  art.  1º  desta  lei  deverão  estar  aptos  ao
recebimento, à publicação, à visualização e à preservação de documentos digitais em
formato aberto, de acordo com a norma ISO/IEC 26.300 (Open Document Format –
ODF).
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: Este projeto de lei visa recomendar a adoção de um padrão na criação

e na distribuição de documentos públicos do Estado, utilizando-se do formato Open
Document Format – ODF –, pois o padrão aberto é um requisito para que o software
livre seja realmente livre em sua totalidade. Os padrões de interoperabilidade, que
preconizam a possibilidade de troca de dados e conteúdos oriundos de sistemas de
informação diversificada, são essenciais tanto no segmento privado como no púbico.

A  utilização  e  a  padronização  efetiva  desses  formatos  provocarão  avanços
significativos na utilização do  software livre no Estado. Para demonstrarmos nossa
atualização com o mundo da informática, devemos observar o exemplo do governo
francês, que já recomendou que todas as publicações de seus documentos públicos
devem estar disponíveis  em formato ODF, de acordo com o relatório  do primeiro-
ministro da França, que sugere aos seus parceiros europeus que também o façam,
quando da troca de documentos no solo europeu.

No Brasil, o estado do Paraná foi pioneiro em aprovar uma lei de teor similar, que já
começou  a  dar  resultados  econômicos  e  de  apropriação  social  do  conhecimento
tecnológico aberto.

Diante  do  exposto,  solicito  o  apoio  dos  meus  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.

PROJETO DE LEI Nº 1.570/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.834/2014)

Dispõe  sobre  o  plantio  obrigatório  de  árvores  em empreendimentos  imobiliários
subsidiados ou financiados por recursos do governo do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica obrigado o plantio de árvores nas unidades dos empreendimentos

imobiliários subsidiados ou financiados com recursos do governo do Estado.
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Art.  2º – O quantitativo de árvores e demais aspectos técnicos relativos ao seu
plantio serão definidos pelo órgão estadual competente, observadas as condições de
que, para cada empreendimento imobiliário, será plantada pelo menos uma árvore
por unidade habitacional.

Art. 3º – O não atendimento às determinações do órgão estadual competente para
o plantio de árvores acarretará as seguintes penalidades:

I – no caso de empreendimento realizado pelos órgãos ou entidades do Estado, a
aplicação das sanções disciplinares cabíveis aos agentes públicos;

II – sendo o empreendimento realizado por pessoas físicas ou jurídicas, a aplicação
das penalidades por descumprimento contratual.

Art.  4º – Esta lei  entra em vigor no prazo de noventa dias após a data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Bonifácio Mourão
Justificação:  Esta  proposição tem como objetivo  principal  implantar  uma política

voltada para a preservação ambiental e a redução do impacto ao meio ambiente.
Nos últimos anos ocorreu aumento expressivo de áreas ocupadas por residências

beneficiadas  pelos  programas  habitacionais  do  Governo  Federal  e  Estadual  no
âmbito do Estado de Minas Gerais. Por isso, é necessária a criação de mecanismos
públicos passíveis de viabilizar a sustentabilidade dessas áreas, haja vista o impacto
ambiental gerado por esse crescimento.

É mister ressaltar  o nosso compromisso com preceitos  estabelecidos em nossa
Carta  Maior,  no  art.  225:  “Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente
equilibrado,  bem de uso comum do  povo e  essencial  à  sadia  qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações”.

No mesmo sentido, a Constituição Mineira, em seu art. 214, destaca o dever do
Estado de defender o meio ambiente  “e conservá-lo para as gerações presentes e
futuras”, razão pela qual é necessário viabilizar o cumprimento de tais preceitos.

Na  maioria  das  cidades  do  interior  mineiro,  é  notória  a  presença  de  bairros
construídos com recursos do Estado, através da Companhia de Habitação do Estado
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de Minas Gerais – Cohab –, razão pela qual é necessário que o Estado viabilize a
arborização dessas áreas, contribuindo para o meio ambiente e para o bem-estar da
população.

Por fim, é válido frisar que, além de ter o intuito de proteção ao meio ambiente, essa
proposição busca zelar pelo bem-estar das pessoas que vivem nessas áreas, por
proporcionar um ambiente arborizado e ecologicamente equilibrado.

–  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 1.571/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.646/2011)

Revoga o  art.  13  da  Lei  nº  13.796,  de  20  de  dezembro  de 2000,  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica revogado o art. 13 da Lei nº 13.796, de 20 de dezembro de 2000.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação:  A Lei  nº  13.796,  fruto  do  Projeto  de  Lei  nº  58/99,  dispõe sobre  o

controle  e  o  licenciamento  dos  empreendimentos  e  das  atividades  geradoras  de
resíduos perigosos em Minas Gerais.

Em acréscimo feito pela Comissão de Meio Ambiente à ideia original do projeto,
estabeleceu-se que os resíduos radioativos ou nucleares não estariam incluídos no
alcance da norma, transformando-se no art. 13 da lei.

Recentemente, a partir de matéria do jornal Estado de Minas, fomos informados do
descaso por parte da empresa Indústrias Nucleares do Brasil, expondo a população
local aos riscos da radiação nuclear sem controle.

Há que se destacar, ainda, a existência da Lei nº 9.547, de 1987, que proíbe a
instalação de depósitos de lixo atômico ou de rejeitos radioativos no Estado de Minas
Gerais e dá outras providências, que não tem sido observada.

É  necessária,  portanto,  a  adequação  da  legislação  estadual,  permitindo-se  a
fiscalização e o controle efetivos dos órgãos de controle ambiental do Estado para a
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proteção da população, pelo que conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.572/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.224/2014)

Dispõe sobre o descarte dos filtros de cigarro e demais componentes de qualquer
produto fumígero, derivado ou não do tabaco, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica regulamentada a dispensa de subprodutos do consumo de produtos

fumígeros, derivados ou não do tabaco, e vedado o descarte de filtros de cigarros em
vias públicas.

Art. 2º – A indústria, as empresas distribuidoras e vendedoras, inclusive o comércio
varejista de produtos fumígeros são responsáveis pela disponibilização de meios para
a coleta diferenciada dos filtros de cigarros e demais subprodutos decorrentes de seu
consumo.

§ 1º – Consideram-se filtros de cigarro, para efeito desta lei, os subprodutos do
consumo de produto fumígero, derivado ou não do tabaco.

§ 2º  – O destino  final  adequado dos filtros  de cigarro  será sua reciclagem, em
relação  aos  materiais  aproveitáveis,  e  os  aterros,  públicos  ou  privados,  para  os
demais.

Art.  3° – É proibido jogar filtro de cigarro em vias, praças, parques e quaisquer
outras áreas e logradouros de acesso público.

Parágrafo único – A inobservância da determinação contida neste artigo sujeitará os
infratores à aplicação de uma multa que pode variar entre R$100,00 (cem reais) e
R$500,00 (quinhentos reais),  por filtro de produto fumígero, cobrada em dobro em
caso de reincidência.

Art.  4º  –  As  empresas  mencionadas  no  art.  2º  desta  lei  deverão  disponibilizar,
ininterruptamente, cartazes contendo advertência escrita, de forma legível,  sobre a
proibição contida nesta lei, junto aos locais de venda de produtos fumígeros.

§  1º  –  O  aviso,  afixado  nos  recintos  de  que  trata  esta  lei,  deverá  orientar  os
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frequentadores sobre a importância da reciclagem dos filtros de cigarro e os danos da
incorreta dispensação desses produtos no meio ambiente.

§ 2º – A inobservância da determinação contida neste artigo sujeitará o infrator a
multa de R$300,00 (trezentos reais) a R$3.000,00 (três mil reais), cobrada em dobro,
nos casos de reincidência.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias a contar da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  proteger  a  saúde  dos  cidadãos  e  o  meio

ambiente.
A sujeira diária com que nos deparamos em nossas cidades, em razão do descarte

indevido de subprodutos dos cigarros, é fonte dos mais diversos problemas sociais,
que vão desde a poluição visual, até prejuízos à saúde da população. A guimba de
cigarro, que, via de regra, é o lixo mais comum no planeta, pode ser encontrada 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.

As pontas de cigarro acesas são também uma das principais causas de queimadas,
que destroem milhares de hectares de vegetação nativa todos os anos. Existe ainda a
questão estética, já que é comum ver belas paisagens sendo estragadas por conta de
bitucas jogadas no chão.

Uma última consideração  se  faz  necessária.  A solução  que  aqui  apresentamos
muito se aproxima da regulamentação concernente ao descarte de pilhas e baterias
em nosso país, a qual tem trazido excelentes resultados.

Por essas razões, apresento este projeto de lei no intuito de obter avanços em favor
da  qualidade  de  vida  das  pessoas,  razão  pela  qual  espero  de  meus  pares  o
necessário apoio para aprovação desta proposição.

–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.573/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.565/2013)

Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa estadual Xadrez na Praça e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a instituir o programa estadual

Xadrez na Praça, a ser implementado em praças públicas, parques ou áreas de lazer
estaduais.

Parágrafo  único  –  O Poder  Executivo  Estadual  poderá  firmar  parcerias  com os
municípios mineiros para implantação do programa nas áreas públicas municipais.

Art. 2º – O programa estadual Xadrez na Praça consistirá em um conjunto de ações
do Poder Executivo que visem a:

I  –  promover,  fomentar  e  estimular  a  prática  do  jogo  de  xadrez  nos  espaços
públicos;

II – promover ampla divulgação, junto à sociedade, dos benefícios e vantagens da
prática do jogo de xadrez no desenvolvimento e fortalecimento do raciocínio por parte
de seus praticantes.

Art. 3º – Para a consecução dos objetivos do programa estadual Xadrez na Praça, o
Poder Executivo poderá:

I  –  firmar  convênios  com  clubes,  associações  e  federações  que  pratiquem  a
atividade do jogo de xadrez, para a promoção do ensino e difusão dessa prática;

II – buscar apoio e parceiros para patrocínios de campeonatos entre os praticantes
da sociedade em geral;

III – firmar convênios, visando à implementação de projetos para a promoção, o
ensino e a difusão do jogo de xadrez voltado para as comunidades carentes.

Art. 4º – O Poder Executivo incentivará e apoiará competições oficiais de xadrez
anualmente, com a participação, sempre que possível, de alunos de todas as escolas
da rede pública de ensino ou privadas.

Art. 5º – Serão instaladas mesas de alvenaria para a prática do jogo de xadrez em
praças, parques e área de lazer existentes.

Art. 6º – Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação: Em dezenas de países, o xadrez faz parte do currículo escolar e do

aprimoramento complementar.
É um esporte que não faz diferenciação de sexo, idade, condição social, raça nem

biótipo, podendo ser praticado por pessoas com deficiência visual, auditiva e física
em geral, em igualdade de condições com as que não têm deficiência.

De  baixo  custo,  é  um  esporte  que  ajuda  no  desenvolvimento  das  habilidades
mentais,  cooperando  com  a  atenção  e  a  concentração,  o  julgamento  e  o
planejamento,  a imaginação e a antecipação,  a memória,  a vontade de vencer,  a
paciência, o autocontrole,  o espírito  de decisão,  a lógica matemática, o raciocínio
analítico e sintético, a criatividade e a inteligência.

O  xadrez  constitui  um  sistema  de  estímulo  intelectual  capaz  de  aumentar  o
quociente de inteligência das crianças, oferecendo aos participantes um método de
raciocínio e de organização das relações abstratas e dos elementos simbólicos.

Grande  impulsionador  da  imaginação,  que  também  contribui  para  o
desenvolvimento da memória, da capacidade de concentração e da velocidade de
raciocínio, é o segundo esporte mais praticado no mundo, abaixo apenas do futebol,
e desempenha um importante papel socializante, por ensinar a lidar com a derrota e
com a vitória, sendo capaz de mostrar as consequências de atitudes displicentes, que
não  tenham  sido  previamente  calculadas.  Por  conseguinte,  estimula  o  hábito  de
refletir antes de agir, além de ensinar a arcar com a responsabilidade pelos próprios
atos.

É um passatempo agradável e instrutivo que entreteve grandes personalidades de
nossa história,  como Napoleão,  Einstein,  Voltaire,  Goethe,  Montesquieu,  Benjamin
Franklin, Victor Hugo, Machado de Assis e Monteiro Lobato, para citar apenas alguns.

O xadrez contribui para o desenvolvimento das faculdades mentais, estimulando a
atividade intelectual e estabilizando a personalidade de crianças e jovens durante seu
crescimento. Isso é evidente, sobretudo, na puberdade: crianças que jogam xadrez
apresentam menos crises decorrentes das transformações dessa fase etária do que
as que não jogam.
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O  raciocínio  lógico  e  a  capacidade  de  cálculo  são  estimulados,  produzindo

excelentes resultados no desempenho escolar, com destaque particularmente notável

nos casos da física e da matemática.

O xadrez ensina as crianças a avaliar as consequências dos seus atos, tornando-as

mais prudentes e responsáveis. Em pesquisas realizadas na Inglaterra, chegou-se à

conclusão  de  que  a  concentração  e  a  habilidade  em  formular  e  posteriormente

concretizar planos no tabuleiro contribui significativamente para a tomada de decisões

no jogo muito mais importante que é o jogo da vida.

No caso de adultos  e idosos, o xadrez contribui  preservando por mais tempo a

agilidade mental, ajudando a evitar doenças neurológicas.

A possibilidade de jogar xadrez em praças públicas proporciona não apenas mais

uma opção de lazer,  mas a  possibilidade de valorizar  o raciocínio  através  de  um

exercício lúdico. Segundo Charles Partos, mestre internacional suíço, o aprendizado

e  a  prática  do  xadrez  desenvolvem  as  seguintes  habilidades:  a  atenção  e  a

concentração;  o  julgamento  e  o  planejamento;  a  imaginação  e  a  antecipação;  a

memória; a vontade de vencer, a paciência e o autocontrole; o espírito de decisão e a

coragem;  a  lógica  matemática,  o  raciocínio  analítico  e  sintético;  a  criatividade;  a

inteligência;  a  organização  metódica  do  estudo;  o  interesse  pelas  línguas

estrangeiras.

Educadores  brasileiros  têm  desenvolvido  projetos  como  o  xadrez  na  escola,

estimulando  e  introduzindo  seus  alunos  nessa  prática  saudável.  Os  relatos  se

sucedem, sempre com resultados animadores, mas ficam, no entanto, sustentados

apenas pela força de vontade de uns poucos que conhecem e acreditam no trabalho

e não conseguem ir muito além de suas fronteiras, uma vez que não dispõem do

apoio institucional do aparato estatal.

Portanto,  em face da relevância  da matéria,  que poderá beneficiar  a população

mineira, solicito o apoio dos pares desta Casa para a aprovação deste projeto.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.574/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 789/2011)

Inclui o jogo de xadrez como atividade extracurricular nas escolas da rede pública
estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O jogo de xadrez constituirá atividade extracurricular a ser desenvolvida

nas escolas de ensino fundamental e médio da rede pública estadual.
Art. 2º – Somente profissionais devidamente habilitados ou filiados nas federações,

associações ou entidades de xadrez podem ministrar a disciplina.
Art.  3º  –  O Estado poderá  firmar  parcerias  com  entidades  públicas  e  privadas,

visando  ao  treinamento  de  pessoal  das  unidades  escolares  e  à  aquisição  dos
recursos materiais necessários ao desenvolvimento da atividade de que trata esta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação: Em dezenas de países o xadrez faz parte do currículo escolar e do

aprimoramento complementar. Trata-se de um esporte que não faz diferenciação de
sexo, idade, condição social, raça nem biótipo, podendo ser praticado por deficientes
visuais,  auditivos,  físicos  em  geral,  em  igualdade  de  condições  com  os  não-
deficientes.

É  um  esporte  de  baixo  custo,  que  ajuda  no  desenvolvimento  das  habilidades
mentais das crianças, cooperando com a atenção e a concentração, o julgamento e o
planejamento,  a imaginação e a antecipação,  a memória,  a vontade de vencer,  a
paciência, o autocontrole,  o espírito  de decisão,  a lógica matemática, o raciocínio
analítico e sintético, a criatividade e a inteligência.

Pode-se  afirmar  que  o  xadrez,  ensinado  metodicamente,  constitui  um  estímulo
intelectual capaz de aumentar o quociente de inteligência das crianças, oferecendo
aos participantes um método de raciocínio e de organização das relações abstratas e
dos elementos simbólicos.

Exemplificando o ganho dos estudantes com a prática do xadrez, temos a escola
Dom Barreto, de Teresina, no Piauí, que obteve a maior média do Enem de 2006 e
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tem em seu currículo a disciplina do xadrez, apontada pelos alunos e professores
como importante instrumento para desenvolvimento do estudo.

Em 2003, a então Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, a Secretaria
de Estado de Educação e a Federação Mineira de Xadrez lançaram, em parceria, um
projeto em que foram atendidas escolas da capital e da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, beneficiando aproximadamente 25 mil alunos dos ensinos fundamental e
médio.

Portanto,  em  face  da  relevância  da  matéria  que  poderá  beneficiar  os  jovens
mineiros, solicito o apoio dos pares desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.575/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.274/2014)

Dispõe sobre a colocação de placa informativa sobre filmagem de ambientes e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Nos  locais,  internos  ou  externos,  controlados  por  câmeras  de  vídeo,

deverão  ser  afixadas  placas  com  os  seguintes  dizeres:  “O  ambiente  está  sendo
filmado. As imagens gravadas são confidenciais e protegidas, nos termos da lei”.

Parágrafo único – As placas de que trata o caput deste artigo deverão ser legíveis e
colocadas  em  locais  de  fácil  visualização  dos  pontos  de  entrada  e  saída  dos
ambientes controlados.

Art. 2º – O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará a aplicação de multa
de R$100,00 (cem reais) por ambiente controlado, que será dobrada a cada período
de sessenta dias, se a irregularidade não for corrigida.

Parágrafo  único  –  O  valor  da  multa  de  que  trata  este  artigo  será  atualizado
anualmente  pela  variação  do  Índice  de  Preço  ao  Consumidor  Amplo  –  IPCA –,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – acumulada no
exercício anterior, e, no caso de extinção deste índice, será adotado outro, criado por
legislação federal, o qual reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
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Art.  3º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados a partir da sua publicação.

Art. 4º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  Este  projeto  visa  a  assegurar  o  direito  de  imagem  de  todos  os

indivíduos que possam adentrar em algum local monitorado por câmeras de filmagem
e,  portanto,  avisar  que  suas  imagens  serão  guardadas  com  absoluto  sigilo,  sem
divulgação alguma exceto nos casos previstos em lei.

Por  questões  de  segurança  tornou-se  necessária  a  utilização  de  determinados
aparelhos  de  segurança,  o  que tem restringido  o  direito  de  imagem  de  qualquer
cidadão que se utiliza de um local estratégico para esse tipo de prática criminosa.

Contamos com a colaboração de todos os membros desta Casa para 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 1.576/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.561/2013)

Determina a imposição de sanções à pessoa jurídica de direito  privado  em
cujo estabelecimento sejam praticados a prostituição e o tráfico de pessoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :
Art.  1º  –  O  Poder  Executivo  imporá,  no  limite  de  sua  competência,  sanção

pecuniária às pessoas jurídicas que, por ato de seu proprietário, dirigente, preposto
ou  empregado,  no  efetivo  exercício  da  atividade  profissional,  realizem,  facilitem,
cedam  o  local  de  que  têm  propriedade,  posse,  guarda  ou  detenção,  ou  ainda
contribuam de qualquer modo para o induzimento à prostituição alheia, bem como ao
tráfico interno ou internacional de pessoas humanas para fins de exploração sexual
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ou não, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis ou penais previstas
pela legislação pertinente.

Art.  2º  –  A  multa  administrativa  de  que  trata  esta  lei  será  imposta,
independentemente  de  instauração  de  inquérito  policial,  processo  criminal  ou
condenação penal transitada em julgado, em razão do fato.

Art.  3º – A pessoa jurídica de direito privado que, por ação de seu proprietário,
preposto ou empregado no efetivo exercício de suas atividades profissionais, praticar
ato previsto no art. 1º fica sujeita a:

I – advertência;
II – multa no valor de R$1.000,00 ( mil reais) a R$50.000,00 (cinquenta mil reais),

atualizados por índice oficial de correção monetária, a ser definido na regulamentação
desta lei;

III – suspensão do funcionamento do estabelecimento;
IV – interdição do estabelecimento;
V – inabilitação para acesso a crédito estadual;
VI – rescisão de contrato firmado com órgão ou entidade da administração pública

estadual;
VII – inabilitação para recebimento de isenção, remissão, anistia ou qualquer outro

benefício de natureza tributária.
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, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação:  Esta proposição tem por  objetivo punir,  no âmbito administrativo,  a

exploração  econômica  da  prostituição  e  o  tráfico  de  pessoas  que  tem  por  fim  a
prostituição.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – UNODC –, informa que o
“tráfico  de  pessoas  é  caracterizado  pelo  ‘recrutamento,  transporte,  transferência,
abrigo ou recebimento de pessoas, por meio de ameaça ou uso da força ou outras
formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma
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posição de vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter
o consentimento para uma pessoa ter controle sobre outra pessoa, para o propósito
de  exploração’.  A  definição  encontra-se  no  Protocolo  Relativo  à  Prevenção,
Repressão  e  Punição do  Tráfico  de  Pessoas,  em  Especial  Mulheres  e  Crianças,
complementar  à  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  Crime  Organizado
Transnacional, conhecida também como Convenção de Palermo.”

As  vítimas  do  tráfico  de  pessoas  são  expostas  a  um  sem-número  de  práticas
delituosas, tais como a exploração sexual, trabalhos forçados, escravidão e remoção
de órgãos.

Segundo  as  Nações  Unidas,  “o  tráfico  de  pessoas  movimenta  anualmente  32
bilhões de dólares em todo o mundo. Desse valor, 85% provêm da exploração sexual”
(www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/cidadania-direito-de-todos/trafico-de-pessoas).

A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça – SNJ-MJ –, em parceria
com o UNODC, elaborou um diagnóstico preliminar sobre o tráfico de pessoas no
Brasil. “O estudo revela a existência de 475 vítimas entre os anos de 2005 e 2011;
desse  total,  337  sofreram  exploração  sexual  e  135  foram  submetidas  a  trabalho
escravo. O levantamento mostra ainda que a maioria das vítimas brasileiras desse
fenômeno procura como destino os países europeus Holanda, Suíça e Espanha. No
Brasil, Pernambuco, Bahia e Mato Grosso do Sul registram mais casos de vítimas”
(http://portal.mj.gov.br/main.asp).

Segundo informações do Ministério da Saúde, em 2010 52 vítimas de tráfico de
pessoas procuraram os serviços de saúde. Em 2011, foram 80 vítimas. A Secretaria
de Políticas para Mulheres da Presidência da República, por sua vez, recebeu 76
denúncias de tráfico de pessoas em 2010, e 35 em 2011.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, as vítimas que procuram os serviços
de saúde são na maioria mulheres, na faixa etária entre 10 e 29 anos. Há uma maior
incidência  de  vítimas  (cerca  de  25%)  na  faixa  etária  de  10  a  19  anos,  de  baixa
escolaridade e solteiras (http://portal.mj.gov.br/main.asp).

Quem  são  os  aliciadores?  Aqueles  que  tiram  proveito  do  tráfico?  Conforme  o
Conselho Nacional de Justiça, os “aliciadores, homens e mulheres, são, na maioria
das  vezes,  pessoas  que  fazem  parte  do  círculo  de  amizades  da  vítima  ou  de
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membros  da  família.  São  pessoas  com  que  as  vítimas  têm  laços  afetivos.
Normalmente apresentam bom nível de escolaridade, são sedutores e têm alto poder
de convencimento. Alguns são empresários que trabalham ou se dizem proprietários
de casas de shows, bares, falsas agências de encontros, matrimônios e modelos. As
propostas  de  emprego  que  fazem  geram  na  vítima  perspectivas  de  futuro,  de
melhoria  da  qualidade  de  vida.  No  tráfico  para  trabalho  escravo,  os  aliciadores,
denominados  de  ‘gatos’,  geralmente  fazem  propostas  de  trabalho  para  pessoas
desenvolverem atividades laborais na agricultura ou pecuária, na construção civil ou
em  oficinas  de  costura.  Há  casos  notórios  de  imigrantes  peruanos,  bolivianos  e
paraguaios aliciados para trabalho análogo ao de escravo em confecções de São
Paulo”.

Acreditamos  que,  por  prejudicarem  a  lucratividade  das  empresas,  tais  sanções
devem  se  mostrar  especialmente  eficazes,  constituindo-se  numa  contribuição
importante ao combate deste que é um dos flagelos sociais mais devastadores do
nosso tempo.

Por  tais  motivos,  solicito  o  concurso  dos nobres  pares para a  aprovação desta
proposição.

– 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 1.577/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.992/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de sinalização horizontal informando a
velocidade máxima permitida ao longo das vias públicas do Estado em que estejam
instalados radares eletrônicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  a  administração  pública  estadual  obrigada  a  utilizar  sinalização

horizontal  informando  a  velocidade  máxima  permitida  ao  longo  das  vias  em  que
estejam instalados radares eletrônicos.

Parágrafo  único  –  A  utilização  da  sinalização  horizontal  não  desobriga  a
administração pública estadual de utilizar a sinalização vertical.
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Art.  2º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação: A fiscalização eletrônica tem como objetivo controlar a velocidade nas

vias públicas. Quanto mais informarmos, mais os motoristas irão respeitar. Assim, a
sinalização horizontal torna-se importante instrumento para a eficácia da fiscalização
em sua finalidade precípua de redução de acidentes e violência nas vias públicas.

“A medida ora proposta poderá transmitir e orientar os usuários sobre as condições
de  utilização  adequada  da  via,  compreendendo  as  proibições,  restrições  e
informações  que  lhes  permitam  adotar  comportamento  adequado,  de  forma  a
aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego.” (Resolução nº 236/2007, do
Contran.)

Nossa  proposição  tem  o  escopo  de  determinar  a  colocação  da  sinalização
horizontal de limite de velocidade, como forma de tornar o trânsito mais seguro, pelo
que contamos com o apoio de nossos 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 1.578/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.541/2013)

Institui no Estado o Sistema de Diagnóstico da Situação da Pessoa Idosa e o Índice
de Qualidade de Vida da Pessoa Idosa e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Ficam instituídos no Estado o Sistema de Diagnóstico da Situação da

Pessoa Idosa e o Índice de Qualidade de Vida da Pessoa Idosa.
Parágrafo único – Para os fins desta lei, ficam adotadas as seguintes definições:
I – pessoa idosa é o indivíduo com idade igual ou superior a sessenta anos de

idade;
II – indicadores sociais são medidas objetivas que permitem avaliar a população, as

condições e a qualidade de vida das pessoas idosas no Estado;
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III – índice de qualidade de vida é um número objetivo resultante da tabulação de
todos os indicadores sociais;

IV  –  mapa  da  situação  da  pessoa  idosa  é  a  coletânea  de  indicadores  sociais
georreferenciados que permitam a territorialização dos dados das regiões do Estado.

Art.  2º – O Sistema de Diagnóstico da Situação da Pessoa Idosa e o Índice de
Qualidade de Vida da Pessoa Idosa têm por objetivos:

I – a pesquisa, a quantificação e a análise de dados;
II – a sistematização de informações válidas e confiáveis;
III – a elaboração de relatórios georreferenciados;
IV – a proteção e a defesa da pessoa idosa;
V – o aprimoramento da formulação de políticas públicas específicas;
VI – a universalização do acesso aos indicadores sociais relativos à pessoa idosa;
VII – a participação e o controle social nas ações estaduais relacionadas à pessoa

idosa;
VIII – a constituição do mapa da situação da pessoa idosa no Estado;
IX – a obtenção de resultados efetivos nas ações do Executivo Estadual em favor

da qualidade de vida das pessoas idosas.
Art.  3º  –  O  Sistema  de  Diagnóstico  da  Situação  da  Pessoa  Idosa  integrará  o

conjunto de estudos e indicadores dos órgãos do Estado responsáveis pelas políticas
para as pessoas idosas e compor-se-á de subindicadores e indicadores relativos à
pessoa idosa no Estado, assim agrupados:

I – indicadores socioeconômicos;
II – indicadores específicos;
III – indicadores de controle.
§  1º  –  O  grupo  de  indicadores  socioeconômicos  compreende  informações  que

caracterizam condições de vida e situação econômica da população e do segmento
de interesse.

§ 2º – O grupo de indicadores específicos compreende medidas relevantes que
possibilitam avaliar detalhadamente as principais características do segmento.

§ 3º – O grupo de indicadores de controle compreende informações gerenciais que
auxiliam no planejamento estratégico e em seus desdobramentos e resultados no
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desenvolvimento das atividades do Executivo Estadual e do Conselho Estadual do
Idoso.

Art.  4º  – O grupo de indicadores socioeconômicos é composto,  no mínimo,  por
indicadores e subindicadores de:

I – contingente populacional;
II – densidade demográfica;
III – tipo de domicílio;
IV – renda por domicílio;
V – condição de ocupação do domicílio;
VI – densidade domiciliar;
VII – domicílios em setores subnormais;
VIII – cobertura de saneamento básico (água e esgoto);
IX – cobertura de coleta de lixo.
Art.  5º  –  O  grupo  de  indicadores  específicos  é  composto,  no  mínimo,  por

indicadores e subindicadores de:
I – saúde;
II – lazer;
III – proteção e defesa; e
IV – participação política e comunitária.
§ 1º – O grupo de indicadores específicos de saúde permite a definição de padrões

de atenção à saúde da pessoa idosa no Estado e o acompanhamento histórico de
sua evolução.

§ 2º – O grupo de indicadores específicos de lazer permite ampla avaliação da
inserção e da qualidade de vida em atividades esportivas e de lazer.

§ 3º – O grupo de indicadores específicos de desenvolvimento e promoção social
permite  monitorar  os  resultados  das  atividades  de  promoção  social  destinadas  à
pessoa idosa no Estado.

§ 4º – O grupo de indicadores específicos de proteção e defesa permite identificar
situações  de  vulnerabilidade  social  a  que  são  submetidas  as  pessoas  idosas  no
Estado, bem como mapear as causas de violência contra a pessoa idosa.

§ 5º – O grupo de indicadores específicos de participação política e comunitária
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permite identificar o envolvimento da pessoa idosa nas decisões coletivas de sua
comunidade.

Art.  6º  –  O  grupo  de  indicadores  de  controle  é  composto,  no  mínimo,  por
indicadores e subindicadores de:

I  –  entidades  registradas  no  Conselho  Estadual  do  Idoso  e  nos  Conselhos
Municipais do Idoso;

II – serviços, programas e projetos registrados no Conselho Estadual do Idoso e
nos Conselhos Municipais do Idoso;

III – participantes em conferências estaduais dos direitos da pessoa idosa;
IV – delegados eleitos para conferências estaduais dos direitos da pessoa idosa;
V – resoluções de conferências estaduais dos direitos da pessoa idosa.
Art. 7º – O Índice de Qualidade de Vida da Pessoa Idosa será o indicador máximo

que  medirá,  anualmente,  a  qualidade  de  vida  e  a  situação  da  pessoa  idosa  no
Estado, agregando e tabulando todos os indicadores e subindicadores da situação da
pessoa idosa e permitindo avaliar a evolução de sua qualidade de vida.

Art. 8º – A metodologia para a elaboração dos indicadores e subindicadores sociais
e do Índice de Qualidade de Vida da Pessoa Idosa previstos nesta lei e os critérios
para sua composição serão definidos pelo Executivo Estadual,  que considerará os
seguintes critérios:

I – utilização como referência de indicadores e estudos teóricos já produzidos;
II – composição dos indicadores com métodos quantitativos e qualitativos;
III – identificação das regiões do Estado onde os índices possam ser analisados;
IV  –  identificação  de  conexões  entre  qualidade  de  vida,  renda,  vulnerabilidade

social e ações do Executivo Estadual;
V – avaliação da evolução dos indicadores;
VI – o caráter de informação pública dos indicadores e subindicadores.
Art. 9º – Para a obtenção de dados complementares na elaboração dos indicadores

e  dos  subindicadores,  deverão  ser  consultadas  diferentes  fontes,  que  deverão
obedecer aos critérios de:

I – confiabilidade;
II – validade;
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III – representatividade;
IV – conteúdo técnico.
Art.  10  –  O  Executivo  Estadual  poderá  estabelecer  outros  critérios,  além  dos

previstos nesta lei, como parâmetros para avaliação da situação da pessoa idosa no
Estado.

Art. 11 – Na execução desta lei, órgãos e entidades da administração pública direta
e indireta, bem como aqueles que atuam por concessão, permissão, autorização ou
qualquer  outra  forma  de  delegação,  contrato,  convênio  ou  parceria,  prestarão  a
colaboração necessária  e  fornecerão os  dados solicitados  para  a  elaboração dos
indicadores e dos subindicadores sociais relativos à pessoa idosa no Estado.

Parágrafo  único  –  O Estado  firmará,  se  necessário,  termo  de  cooperação  com
organizações da sociedade civil e outras instituições privadas a fim de angariar dados
e executar estudos.

Art. 12 – O Executivo Estadual organizará, anualmente, semana relativa aos direitos
da pessoa idosa, com prestação de contas pública da evolução dos indicadores e
subindicadores relativos à pessoa idosa no Estado.

Art. 13 – O Executivo Estadual regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta
dias contados a partir da data de sua publicação.

Parágrafo único – Na regulamentação desta lei, serão estabelecidos os indicadores
e subindicadores que comporão os grupos de indicadores referidos no art. 3º desta
lei.

Art. 14 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação: Em poucos anos teremos uma inversão do perfil  da população em

nosso país. As pessoas idosas representarão a maioria dessa população, e em Minas
Gerais não será diferente. Portanto, desde já, o Estado tem que se preparar para
acolher  essas  pessoas  por  meio  de  políticas  públicas  que  estabeleçam  melhor
qualidade de vida, dando-lhes dignidade nessa etapa de sua existência.

Para tanto, o Estado deve criar instrumentos que possibilitem definir ações mais
eficientes.  Essas  decisões  devem ser  precedidas de estudos  e  diagnósticos  bem
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elaborados para melhor aglutinar, mapear e divulgar informações confiáveis para que
os recursos investidos  em políticas  voltadas  para as  pessoas idosas  possam ser
empregados de forma mais eficaz, com resultados diretos. Para isso, é necessário o
exato conhecimento dessa parcela da população.

Esse é o mote deste projeto de lei. A elaboração dos indicadores sociais da pessoa
idosa terá como objetivo não só pesquisar, quantificar e analisar dados, mas também
sistematizar informações válidas e confiáveis, que poderão gerar relatórios da exata e
real situação vivida pelas pessoas idosas do Estado. Uma exata dimensão da nossa
população idosa,  com seus  problemas,  necessidades,  anseios,  riquezas,  forças  e
fraquezas, somente nos será revelada por meio da aprovação desta proposição, que
conta com as informações trazidas por informativos socioeconômicos, de saúde, de
educação, de promoção social, de proteção e defesa da pessoa idosa, de controle e
de metodologia,  além de outros  que possam delinear  como vivem atualmente  as
pessoas idosas.

– 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 1.579/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 785/2011)

Dispõe sobre a notificação de infração de trânsito enviada ao infrator pelo Detran –
MG –, por remessa postal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A notificação de infração de trânsito enviada ao infrator pelo Detran – MG,

por  remessa  postal,  deverá  ser  obrigatoriamente  encaminhada  ao  destinatário
mediante aviso de recebimento, no qual deverão constar a identificação e o endereço
do remetente.

Art. 2º – A notificação só será válida e eficazmente efetivada mediante a assinatura
do destinatário no aviso de recebimento devidamente datado, para os efeitos do § 4º
do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
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Justificação: O art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23/9/1997)
dispõe sobre a possibilidade de se notificar o proprietário de veículo ou infrator de
norma de trânsito por meio de remessa postal ou outro meio tecnológico hábil.

O termo “notificar” significa dar ciência a alguém da prática de ato jurídico que irá
produzir efeitos na sua esfera jurídica, no caso, a aplicação de uma penalidade de
trânsito, com todas as consequências legais daí decorrentes. O mesmo art. 282 do
Código de Trânsito assegura ao cidadão "a ciência da imposição da penalidade", sob
pena de ferir-se o dispositivo constitucional que garante a todos os cidadãos o amplo
direito de defesa.

O § 4º da citada lei, acrescido pela Lei nº 9.602, de 21/1/1998, fixou em 30 dias o
prazo  para  apresentação  de  recurso,  "contados  da  data  da  notificação  da
penalidade".  Há que se considerar,  ainda,  que a  entrega da notificação mediante
aviso de recebimento, expedida pelos Correios, sem o correspondente contra-recibo
firmado  pelo  notificando,  não  assegura  a  ciência  da  imposição  de  penalidade,
tampouco pode ser  considerada como data  inicial  para  o  transcurso do prazo de
recurso, previsto no referido § 4º do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, há a necessidade de se assegurar o correto cumprimento dos dispositivos
legais referidos, bem como a de garantir ao cidadão o amplo direito de defesa, o que
deve  ser  feito  com  a  expedição  da  notificação  pelo  correio,  com  aviso  de
recebimento,  cumprindo-se,  assim,  a  determinação  de  notificação  do  cidadão,
assegurando-lhe  o  direito  de  recorrer  da  multa  em  prazo  hábil  após  seu  efetivo
conhecimento.

– 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 1.580/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.225/2014)

Obriga as empresas que fabricam smartphones e similares no Estado a instalar nos
aparelhos o “botão da morte”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam as  empresas  que  fabricam  smartphones e  similares  no  Estado

obrigadas a instalar em seus aparelhos um “botão da morte”.
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Parágrafo  único  –  “Botão  da  morte”  é  um  dispositivo  que  visa  a  desativar
permanentemente o aparelho de maneira remota após um roubo ou furto, além de
deletar todos os dados presentes no aparelho.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto de lei tem como intenção tornar o furto de celulares um

crime menos lucrativo.  De acordo com um estudo conduzido pela Universidade de
Creighton,  uma  medida  desse  porte  pode  fazer  com  que  consumidores  gastem
US$2.500.000.000,00  a  menos  por  ano.  Estatísticas  do  governo  norte-americano
dizem ainda que um em cada três roubos no país envolvem um aparelho celular.

Dessa forma, pode-se evidenciar a importância de tal projeto de lei para o Estado.
Conto 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 1.581/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.564/2013)

Torna  obrigatória  a  informação  do  grupo  sanguíneo  e  do  fator  RH  nas  fichas
escolares dos alunos das redes pública e particular de ensino do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os estabelecimentos de ensino público e particular do Estado farão constar

o tipo  do grupo sanguíneo e  o fator  RH nas fichas de matrícula  de  seus alunos,
quando estes dados estiverem disponíveis, mediante autorização dos alunos ou de
seus responsáveis legais.

Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto neste artigo, serão aceitos os
resultados fornecidos pelos exames realizados nas unidades públicas de saúde ou
em laboratórios particulares.

Art. 2º – Serão incluídos também nas fichas de matrícula os resultados de testes
antialérgicos,  de  glicemia  ou  outros,  a  pedido  da  família,  que  providenciará  os
exames necessários.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade proteger a saúde dos alunos que

estudam nas redes pública e particular de ensino do Estado, por meio do registro do
grupo sanguíneo e do fator RH em suas fichas de matrícula.

É de suma importância ter conhecimento do tipo sanguíneo para que em qualquer
eventualidade haja celeridade no socorro.

No que tange ao aspecto legal desta proposição, a Constituição Federal, em seu
art.  23,  II,  enumera entre as  competências  comuns da União,  dos estados e dos
municípios o cuidado com a saúde e a assistência públicas. O art.  24, XII, atribui
competência à União e aos estados para legislar concorrentemente sobre proteção e
defesa da saúde, e, no art. 196, é dito que “a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Isso posto, julgamos necessária a ação governamental, pelo que contamos com o
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei..

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

PROJETO DE LEI Nº 1.582/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.754/2013)

Institui  a  Política  de  Prevenção,  Diagnóstico  e  Tratamento  do  Câncer  Bucal  no
Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída no Estado a política de prevenção, diagnóstico e tratamento

do câncer bucal.
Art. 2º – A política prevista no art. 1º tem como diretrizes:
I  –  o  desenvolvimento  de  ações  fundamentais  na  prevenção  e  no  diagnóstico

contínuo do câncer bucal para todas as faixas etárias, direcionadas ao controle dos
fatores e condições de risco;
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II  –  a assistência  à  pessoa acometida  pelo  câncer  bucal,  com amparo  médico,
psicológico e social;

III  –  a  ênfase,  por  meio  de campanhas anuais,  na  necessidade do autoexame,
conforme orientação do Instituto Nacional de Câncer – Inca – e do Conselho Federal
de Medicina – CFM –, e dos exames especializados na detecção do câncer bucal;

IV – a promoção de debates  sobre a doença,  com a participação de entidades
ligadas à área da saúde, voltados para o controle da incidência do câncer bucal;

V – a viabilização do atendimento e do tratamento odontológico regionalizado;
VI  –  a  promoção  da  conscientização  do  cirurgião-dentista  e  dos  demais

profissionais  de  saúde  quanto  à  importância  do  seu  papel  na  prevenção  e  no
diagnóstico precoce do câncer bucal;

VII – a capacitação anual dos cirurgiões-dentistas da rede básica de saúde, visando
aprimorar seus conhecimentos sobre o câncer bucal;

VIII – o encaminhamento do paciente a um centro especializado para realização de
biópsia,  quando  detectada  lesão  suspeita,  ou  a  um  centro  de  referência  no
atendimento  de  pacientes  oncológicos,  preferencialmente  os  bucais,  quando
confirmado o diagnóstico.

Art.  3º  –  As  iniciativas  voltadas  à  prevenção e  ao  diagnóstico  do  câncer  bucal
poderão ser organizadas em parceria com entidades ligadas à área da saúde e com o
apoio das entidades de classe odontológicas.

Art. 4º – O disposto nesta lei acompanhará e fomentará as políticas já realizadas
pelo  Ministério  da  Saúde  no  combate  ao  câncer  bucal  e  as  implementadas  pela
sociedade civil organizada.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação:  Segundo  estatística  apresentada  pelo  Inca  –  Instituto  Nacional  do

Câncer –, em 2012 foram detectados 14.170 casos de câncer de boca no Brasil.
O  câncer  de  boca  é  uma denominação  que  inclui  os  cânceres  de  lábio  e  de

cavidade oral (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da boca). O
câncer de lábio é mais frequente em pessoas brancas, e registra-se maior ocorrência
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no  lábio  inferior.  O  câncer  em  outras  regiões  da  boca  acomete  principalmente
tabagistas e os riscos aumentam quando o tabagista é também alcoólatra.

Segundo  matéria  jornalística  da  lavra  de  Estevão  Mendes,  publicada  no  jornal
Edição do Brasil de 24 a 30/11/2013, o fumo é responsável por 42% das causas do
câncer  de  boca.  A matéria  informa,  ainda,  que em  2010  foram  registradas  4.891
mortes, sendo a maioria das vítimas do sexo masculino.

Os  fatores  de  risco  apontados  são  idade  superior  a  40  anos,  vício  de  fumar
cachimbos  e  cigarros,  consumo  de  álcool,  má  higiene  bucal  e  uso  de  próteses
dentárias mal-ajustadas. A doença tem como principal sintoma o aparecimento de
feridas na boca que não cicatrizam em uma semana. Outros sintomas são ulcerações
superficiais, com menos de 2cm de diâmetro, indolores (podendo sangrar ou não) e
manchas  esbranquiçadas  ou avermelhadas  nos  lábios  ou  na  mucosa bucal,  bem
como dificuldade para falar, mastigar e engolir, além de emagrecimento acentuado,
dor e presença de linfadenomegalia cervical (caroço no pescoço).

A prevenção e o diagnóstico precoce do câncer deve ser feito em homens com mais
de 40 anos de idade,  dentes fraturados,  fumantes e  portadores de  próteses mal-
ajustadas. Esses pacientes devem evitar o fumo e o álcool, promover a higiene bucal,
ter os dentes tratados e fazer uma consulta odontológica de controle a cada ano.
Outra recomendação é a manutenção de uma dieta saudável,  rica em vegetais  e
frutas.

Para  a  prevenção  do  câncer  de  lábio,  deve-se  evitar  a  exposição  ao  sol  sem
proteção (filtro solar e chapéu de aba longa) e o tabagismo.

A  reportagem  traz,  ainda,  a  informação  da  presidente  do  Departamento  de
Oncologia da Associação Médica de Minas Gerais e oncologista Nedda Vasconcelos,
que  explica  que  o  diagnóstico  é  feito  através  de  exames  clínicos,  anatômicos  e
patológicos. Segundo ela, os principais objetivos desse diagnóstico são erradicar a
doença e aumentar a sobrevida dos pacientes. Ela afirma que o ideal é que se possa
proporcionar  a  preservação  anatômica  e  fisiológica,  minimizando  sequelas  e
proporcionando  boa  qualidade  de  vida.  O  tratamento  tem  grandes  variações,
dependendo do estágio da doença. Pode ir desde uma pequena intervenção cirúrgica
até a radioterapia. A oncologista explica que as formas de tratamento são baseadas
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na localização, na extensão e na histologia, bem como nas condições clínicas do
paciente,  estabelecendo-se  as  modalidades  do  tratamento.  A  prevenção,  ainda
segundo a oncologista, passa por ter hábitos saudáveis, evitando-se os fatores de
risco mais importantes, que são o tabaco e o álcool.

Não  há,  em  Minas  Gerais,  política  específica  para  a  prevenção  desse  tipo  de
câncer, sendo fundamental a formulação de política pública que vise à prevenção e
ao tratamento precoce da doença, razão pela qual apresentamos este projeto de lei,
contando com o apoio dos nobres pares à aprovação dele.

– 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 1.583/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.726/2011)

Institui o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituído  o  dia  12  de  junho  como  Dia  de  Conscientização  da

Cardiopatia Congênita.
§ 1º – Na data instituída por esta lei, o Estado promoverá eventos com o fim de

informar  a  sociedade  a  respeito  da  necessidade  do  diagnóstico  precoce  das
cardiopatias congênitas, bem como da possibilidade de seu tratamento e seguimento
clínico.

§ 2º – Incidindo o dia 12 de junho no sábado ou no domingo, os eventos serão
transferidos para o próximo dia útil.

Art.  2º  –  Para  cumprir  o  disposto  no  §  1º  do  art.  1º,  o  Estado poderá  buscar
parcerias com entidades e profissionais multidisciplinares envolvidos no diagnóstico e
no acompanhamento das cardiopatias congênitas.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação : Este projeto de lei visa a declarar o dia 12 de junho como o Dia da

Conscientização da Cardiopatia Congênita no Estado.
A cardiopatia congênita é doença em que a anormalidade da estrutura ou da função
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do coração já está presente no nascimento da criança. O defeito ocorre por  uma
alteração no desenvolvimento embrionário de uma estrutura cardíaca, sendo ainda a
principal malformação detectada no nascimento. Segundo a Organização Mundial de
Saúde  –  OMS  –,  de  cada  100  crianças  nascidas  vivas,  pelo  menos  uma  tem
problemas  no  coração  (cardiopatia  congênita).  A  mortalidade  decorrente  das
cardiopatias congênitas seria drasticamente reduzida se todos os cuidados pré-natais
e pós-natais fossem devidamente instituídos. Das 6 milhões de crianças que nascem
por ano no Brasil, em torno de 45 mil têm o problema, mas perto de 25 mil não são
operadas,  principalmente  pela  falta  de diagnósticos precoces.  Esse total  anual  de
cardiopatas representa  número  oito  vezes  maior  do  que a síndrome de Down.  É
considerada  a  doença  congênita  mais  comum  e  a  que  mais  leva  a  óbito.  Pela
relevância desses dados é que se faz indispensável a conscientização da doença
através da realização de seminários, reuniões, palestras ou outros tipos de eventos
de  esclarecimento  baseados  no  conhecimento  de  especialistas  no  assunto.  As
alterações  do  fluxo  sanguíneo  resultantes  dessa  falha  podem  influenciar  o
desenvolvimento estrutural e funcional do restante do sistema circulatório. Situações
como a síndrome de pré-excitação ventricular ou as fases iniciais de uma cardiopatia
hipertrófica podem passar completamente despercebidas nos primeiros anos de vida.
As cardiopatias congênitas mais comuns são a comunicação interatrial – CIA –, em
que há um um defeito de fechamento do septo interatrial, permitindo a passagem do
sangue do átrio esquerdo para o átrio direito; a comunicação interventricular – CIV –,
defeito que ocorre entre os septos interventriculares, e a persistência do canal arterial
– PCA –, que é o não fechamento do canal arterial, estrutura normal na circulação
fetal,  comunicando o ramo da artéria  pulmonar  e a aorta.  O tratamento ideal  é a
correção do defeito estrutural, que, conforme o caso, poderá variar entre uma cirurgia
imediata após o parto, e em casos extremos, até mesmo a cirurgia intrauterina, ou
aguardar meses ou anos para que se realize a cirurgia.

O médico e ex– Ministro da Saúde Adib Jatene, responsável por desenvolver uma
técnica  cirúrgica  específica  para  corrigir  uma  das  cardiopatias  congênitas  nas
crianças,  que  ficou  conhecida  como  Operação  de  Jatene,  afirma:  “Tivemos  que
aprender  porque  os  estudos  estavam  apenas  começando  no  mundo  inteiro.
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Atualmente há uma falta de organização para que as crianças cheguem aos serviços
especializados. Por isso a importância de se comemorar o Dia da Conscientização da
Cardiopatia  Congênita.  Por  parte  dos  médicos  já  há  um  grande  preparo”.  Outra
prioridade  dos  defensores  da  maior  divulgação  das  cardiopatias  congênitas  é  a
conscientização da sociedade e do governo, com a inclusão do ecocardiograma fetal
nos exames de rotina de qualquer pré-natal. Vários fatores colaboram para o déficit
brasileiro. Um deles é a falta de diagnóstico precoce, já que muitos profissionais não
estão preparados para detectar a doença quando ela dá seus primeiros sinais, sendo
os mais evidentes, a cianose (lábios e unhas roxos), o cansaço ao mamar, o suor
frequente  e  constantes  crises  de  pneumonia  e  baixo  ganho  de  peso.  Diversos
municípios  e  estados  já  aderiram  à  data,  incentivados  pela  ideia  sugerida  pela
Associação  de  Assistência  à  Criança Cardiopata  –  AAAC –  Pequenos  Corações,
entidade que atua em todo o território nacional na assistência e no apoio às famílias
de crianças cardiopatas. A AACC – Pequenos Corações, juntamente com as famílias
das  crianças  portadoras  de  cardiopatias  congênitas,  dos  adultos  portadores  de
cardiopatias  congênitas  e  dos  profissionais  que  trabalham com  eles,  está  unindo
forças para que o dia 12 de junho seja proclamado em todos os Estados da República
Federativa do Brasil como o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita. Em
muitos países do hemisfério norte, essa data já é institucionalizada e faz parte do
calendário, a exemplo dos Estados Unidos, onde foi instituído o dia 14 de fevereiro.

O nosso objetivo ao apresentar este projeto é a conscientização das pessoas para
que sejam feitos exames preventivos, ainda na fase gestacional, para o diagnóstico
da doença, o que pode proporcionar o tratamento intrauterino ou o encaminhamento
da gestante para um centro de referência, para que o nascimento do bebê possa
ocorrer com os devidos cuidados de uma equipe especializada, garantindo-se assim
maiores chances de vida aos pequenos cardiopatas.

Diante  do  exposto,  espero  contar  com  o  apoio  de  meus  nobres  colegas
parlamentares 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.584/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 797/2011)

Torna obrigatória  a presença de profissional treinado em primeiros socorros nos
eventos públicos promovidos pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Os  eventos  públicos  realizados  sob  a  responsabilidade  do  Estado

contarão,  obrigatoriamente,  com a  presença de profissional  treinado em primeiros
socorros, que ficará disponível durante o evento.

§  1º  –  O  Poder  Executivo  ficará  responsável  por  verificar  a  necessidade  da
presença do profissional referido no caput deste artigo, em razão do número previsto
de pessoas, do local e do tipo de evento a ser realizado.

§ 2º – O número de profissionais necessário para cada evento e suas atribuições
serão definidos em regulamento.

Art.  2º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de
dotação orçamentária própria.

Art.  3º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação: Em eventos que atraem grande público, há sempre possibilidade de

que  alguém  passe  mal  ou  de  que  ocorram  acidentes.  Nesse  caso,  é  de  suma
importância a presença de profissional capacitado para dar atendimento de maneira
rápida  e  eficiente,  pois  o  atendimento  feito  de  forma  incorreta,  por  pessoas  não
treinadas, pode, muitas vezes, agravar o quadro do paciente.

No que se refere a eventos patrocinados pelo Estado, este não pode eximir-se da
responsabilidade  de  manter  profissional  treinado  em  primeiros  socorros  para  dar
assistência médica adequada em caso de necessidade.

Pelos motivos expostos,  solicitamos a aprovação da matéria por  nossos ilustres
pares.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.585/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 786/2011)

Cria as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – Cipas – nas escolas de
ensino médio da rede pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam criadas nas escolas de ensino médio da rede pública estadual as

Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – Cipas.
Art.  2º  –  O Poder  Executivo,  através  de  seus  órgãos  competentes,  promoverá

palestras, cursos e treinamentos, elaborará folhetos e tomará as providências que se
fizerem necessárias para a implantação das Cipas.

Art. 3º – O Poder Executivo poderá firmar convênios com prefeituras, entidades não
governamentais,  empresas particulares  e órgãos de divulgação,  visando a  melhor
execução desta lei.

Art.  4º  –  O Poder  Executivo,  no  prazo  de  sessenta  dias  contados  da  data  de
vigência desta lei, baixará ato próprio, regulamentando-a.

Art.  5º  –  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação:  Um  instrumento  que  se  tem  mostrado  eficaz  na  prevenção  de

acidentes nas empresas é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A Cipa,
nas empresas, é uma comissão composta por representantes do empregador e dos
empregados e tem como missão a preservação da saúde e da integridade física dos
trabalhadores  e  de  todos  aqueles  que  interagem  com  a  empresa,  com  especial
atenção  aos  problemas  de  medicina  e  segurança  do  trabalho  e  com  a
conscientização dos funcionários em todos os níveis.

Reveste-se de grande importância a existência de uma Cipa nas escolas estaduais,
por  ser instrumento eficaz para a absorção, por parte da comunidade escolar,  de
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conceitos  de  segurança  e  limpeza  na  escola  e  de  práticas  necessárias  para  o
combate de doenças tais como estresse e lesão por esforço repetitivo e, ainda, de
técnicas ergonômicas na escola.

Os conceitos de segurança no trabalho não são novos; todavia ainda não foram
assimilados em alguns locais e, em especial, nas escolas públicas, onde não se tem
notícia de trabalho semelhante. Há quem pense que a ordem e a limpeza, na escola,
são  de  responsabilidade  apenas  da  equipe  de  limpeza.  A responsabilidade  pela
ordem  e  pela  limpeza  pertence  a  todos,  e  a  Cipa  pode  ser  um  instrumento  de
conscientização de alunos e funcionários a respeito da necessidade de se manter
limpa e ordenada a escola, de modo a propiciar um melhor ambiente para todos.

Também é fundamental  a conscientização de alunos,  professores e funcionários
acerca de doenças modernas e que a cada dia acometem mais nossa sociedade,
como é o caso do estresse e das lesões por esforço repetitivo. São doenças que têm
causado inúmeros prejuízos à economia nacional, sendo primordial o conhecimento
por parte da sociedade de suas causas e da forma de sua prevenção.

É,  portanto,  de  suma  importância  a  criação  de  tais  comissões,  visando  ao
esclarecimento de alunos e funcionários a respeito de técnicas de combate a práticas
danosas à comunidade e a constituição de um espaço de interação na comunidade
escolar, pelo que contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.586/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 787/2011)

Autoriza o Poder Executivo a instituir o documento de identificação da pessoa com
deficiência ou doença crônica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o documento de identificação

da pessoa com deficiência ou doença crônica.
Art. 2º – O documento de que trata o art. 1º será expedido pelo órgão estadual
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competente,  quando  solicitado  pelo  beneficiário  devidamente  cadastrado  na
Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente – Caade.

Parágrafo  único –  Para  efeito  de  cadastramento  junto na  Caade,  os  Conselhos
Municipais  de  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  deverão  encaminhar,
anualmente, listagem de todos os munícipes com deficiências ou doenças crônicas.

Art. 3º – A cédula de identidade da pessoa com deficiência seguirá os padrões da
cédula de  identidade comum, acrescida  da inscrição PPD – pessoa portadora  de
deficiência – ou PPDC – pessoa portadora de doença crônica – e sua categorização.

Art.  4º  –  A classificação  do  portador  do  documento  de  identidade  se  dará  em
observância ao disposto na Lei nº 13.465, de 2000, e à categorização estabelecida no
Decreto Federal nº 5.296, de 2004, nas seguintes categorias:

I – Categoria A, pessoa com deficiência auditiva;
II – Categoria C, pessoa com doença crônica;
III – Categoria F, pessoa com deficiência física;
IV – Categoria M, pessoa com deficiência mental;
V – Categoria Mu, pessoa com deficiências múltiplas;
VI – Categoria V, pessoa com deficiência visual.
Art. 5º – O Poder Executivo, por meio da Caade, poderá exigir a comprovação da

deficiência, por meio de laudo médico expedido pelo Sistema Único de Saúde – SUS
–, especificando o tipo de deficiência, com o Código Internacional de Doença – CID –,
se permanente ou temporária, bem como a necessidade de acompanhante em suas
atividades  extrarresidenciais  de  acordo  com  o  grau  de  dependência  nas  tarefas
cotidianas.

Parágrafo único – Em caso de necessidade de acompanhante durante as atividades
externas, a cédula de identidade conterá a informação “direito a acompanhante”, a fim
de garantir a fruição dos benefícios discriminados nas leis pertinentes.

Art.  6º  – Os benefícios  decorrentes da legislação em vigor  que se destinem às
pessoas com deficiência terão validade mediante a apresentação do documento de
identificação  em  concordância  com  esta  lei,  sendo  dispensado  qualquer  outro
documento ou comprovação de deficiência.

Parágrafo  único  –  Em  caso  de  deficiência  temporária  expressa  no  laudo,  o
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documento de identificação de que trata esta lei terá validade de três anos, podendo
ser renovado mediante a apresentação de novo laudo.

Art. 7º – O Poder Executivo poderá promover campanha de conscientização com a
finalidade de difundir  o documento de identificação da pessoa com deficiência ou
doença crônica nos municípios.

Art. 8º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação: Nossa sociedade tem se esmerado para criar melhores condições para

as pessoas com deficiência, aprimorando sua legislação. Nossas leis, de forma geral,
estabelecem  benefícios  que  visam  a  minorar  as  dificuldades  das  pessoas  com
deficiência; no entanto, é preciso um cadastramento mais eficiente e um documento
que identifique os beneficiários.

Esta proposição tem o intuito de possibilitar melhor identificação das pessoas com
deficiência ou doença crônica, facilitando o acesso a diversos benefícios previstos em
nossa legislação, como forma de promover a igualdade. Pretende-se, ainda, mediante
o apelo popular, conscientizar os municípios mineiros acerca da necessidade de se
criarem  os  Conselhos  Municipais  de  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência,
proporcionando, com isso, maior interação entre os âmbitos estadual e municipal para
melhor coordenação de ações nessa área.

Assim, conto com o apoio de meus nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.587/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.713/2013)

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1° da Lei n° 13.448, de 10 de janeiro de
2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 13.448, de 10 de janeiro de 2000,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – ( ...)
Parágrafo  único  –  Fica  declarado  patrimônio  histórico  estadual  o  acervo  do

memorial de que trata esta lei, que se instalará em Belo Horizonte no prédio ocupado
pelo extinto Departamento de Ordem Política e Social – Dops.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Rogério Correia
– 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 1.588/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 836/2011)

Altera o art. 15 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o
Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 15 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003,

o seguinte § 4º:
“Art. 15 – (...)
§ 4º – Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, a cobrança de tarifa relativa a

contrato de parceria público-privada para concessão de rodovia só será permitida a
partir do momento em que a rodovia apresente, em condição adequada, um ou mais
dos seguintes elementos, conforme avaliado pelo órgão técnico competente:

I – acostamento;
II – sinalização horizontal e vertical;
III – pavimento;
IV – pista dupla ou terceira pista nos aclives;
V – serviço de socorro mecânico;
VI – reboque;
VII – ambulância e atendimento médico;
VIII – telefone de emergência ao longo da rodovia.”.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade garantir condições de segurança

aos usuários das rodovias estaduais e evitar que os cidadãos paguem por um serviço
que ainda não está em condições de  ser oferecido pelo  poder  público,  o  que se
afigura extremamente injusto.

Para tanto, pretende-se exigir  que a cobrança de tarifa relativa  à concessão de
rodovia  só  seja  permitida  a  partir  do  momento  em  que  a  rodovia  apresente,  em
condições  adequadas,  pelo  menos  acostamento,  sinalização  horizontal  e  vertical,
pavimento ou pista dupla. Além do mais, a cobrança só será iniciada se houver prévia
avaliação do órgão estadual  responsável  pelo  acompanhamento  e fiscalização do
contrato de parceria público-privada, medida necessária para garantir ainda mais a
segurança dos usuários.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares à aprovação
do 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 1.589/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 869/2011)

Contém o Código de Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário do Serviço Público
de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica assegurada a proteção e a defesa dos direitos do usuário do serviço

público no Estado, nos termos deste código.
Art. 2º – As normas deste código visam à tutela dos direitos do usuário dos serviços

públicos e aplicam-se aos prestados:
I – pela administração pública direta, autárquica e fundacional;
II – por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra

forma de delegação por meio de convênio.
Art. 3º – São direitos básicos do usuário do serviço público:
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I – a informação;
II – a qualidade na prestação do serviço;
III – o controle adequado do serviço público;
IV  –  os  decorrentes  de  tratados  ou  convenções,  leis,  regulamentos  e  atos

normativos expedidos por autoridades administrativas.
Art. 4º – O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:
I – o horário de funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública;
II – o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata e a indicação

do setor responsável pelo atendimento ao público;
III  –  os  procedimentos  para  acesso  a  exames,  formulários  e  outros  dados

necessários à prestação do serviço;
IV  –  a  autoridade  ou o  órgão  responsável  pelo  recebimento  de  reclamações  e

sugestões;
V – a tramitação do processo administrativo em que figure como interessado;
VI  –  a  decisão  proferida  e  a  sua  motivação,  inclusive  opiniões  divergentes,

constante em processo administrativo em que figure  como interessado,  sendo-lhe
conferido o direito à obtenção de cópia do inteiro teor do respectivo processo;

VII – a composição das taxas e das tarifas cobradas pela prestação dos serviços
públicos, recebendo o usuário,  em tempo hábil,  cobrança por meio de documento
contendo  os  dados  necessários  à  exata  compreensão  da  extensão  do  serviço
prestado;

VIII – os bancos de dados de interesse público que contenham informações quanto
a gastos, licitações e contratações, de modo a permitir o acompanhamento e maior
controle da utilização dos recursos públicos por parte do contribuinte;

IX – os dados e as informações a ele referentes constantes em registros e arquivos
das  repartições  públicas,  com  o  fornecimento  de  certidões,  se  solicitadas,  e
observado o disposto no § 1º.

§ 1º – O usuário de serviço público que encontrar, em cadastros, fichas, registros e
dados pessoais a seu respeito, inexatidão a que não tiver dado causa, poderá exigir
sua correção, sem ônus, a qual  será feita,  no máximo, em quarenta e oito horas
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contadas do recebimento da solicitação, devendo o servidor responsável comunicar a
alteração ao requerente, no prazo de cinco dias.

§ 2º – O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas hipóteses de sigilo
previstas na Constituição da República ou em lei específica.

§ 3º – A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão administrativa que
devam ser formalizados por meio de publicação no órgão oficial somente serão feitos
a  partir  do  dia  em  que  o  respectivo  processo  estiver  disponível  para  visita  do
interessado, na repartição competente.

Art. 5º – Para assegurar o direito à informação, o prestador de serviço público deve
oferecer ao usuário acesso a:

I – atendimento pessoal, por telefone ou por via eletrônica;
II – banco de dados referente à estrutura dos prestadores de serviço;
III  –  sistema  de  comunicação  visual  adequado,  com  a  utilização  de  cartazes

indicativos, roteiros, folhetos explicativos e crachás;
IV –  minutas de  contratos-padrões,  redigidas em termos claros,  com caracteres

legíveis e de fácil compreensão.
Art. 6º – Para a garantia da qualidade do serviço, exige-se dos agentes públicos e

dos prestadores de serviço público:
I – urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;
II  –  atendimento  por  ordem  de  chegada,  assegurada  a  prioridade  às  pessoas

maiores de 65 anos, às grávidas, aos deficientes físicos e aos doentes;
III  – igualdade de tratamento, sendo vedado qualquer tipo de discriminação não

previsto em lei;
IV – racionalização na prestação do serviço;
V  –  adequação  entre  meios  e  fins,  sendo  vedada  a  imposição  de  exigências,

obrigações, restrições e sanções não previstas em lei;
VI – cumprimento de prazos e normas procedimentais;
VII – fixação e observância dos horários destinados ao atendimento ao público;
VIII – adoção de medidas de proteção à saúde e à segurança dos usuários;
IX – reconhecimento de autenticidade de documentos pelo próprio agente público, à

vista dos originais, sendo vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em
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caso  excepcionado  por  norma  legal  ou  na  ocorrência  de  dúvida  razoável  a  ser
disciplinada em regulamento;

X – manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis, especialmente aos
portadores de deficiência, e adequadas ao serviço prestado;

XI – apresentação da identificação funcional do servidor, nas repartições públicas
ou  no  momento  de  suas  respectivas  ações,  quando  estas  ocorrerem  fora  das
repartições.

Art. 7º – No exercício da sua competência, os órgãos e as entidades do Estado
buscarão atender aos seguintes objetivos:

I – melhoria da qualidade dos serviços públicos;
II – correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços públicos;
III – apuração de ilícitos administrativos;
IV – prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os princípios

estabelecidos nesta lei;
V – proteção dos direitos dos usuários.
Art. 8º – O assunto submetido ao conhecimento da administração tem o caráter de

processo administrativo, nos termos do art. 10 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de
2002.

Art. 9º – O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às normas desta
lei compreende três fases: instauração, instrução e decisão.

Art. 10 – Os atos administrativos do processo a que se refere o art. 9º terão forma
escrita, com registro em banco de dados próprio, indicando a data e o local de sua
emissão e contendo a assinatura do agente público responsável.

Art.  11  –  O  processo  administrativo  será  instaurado  de  ofício  ou  mediante
representação de qualquer usuário de serviço público, dos órgãos ou das entidades
de defesa do consumidor.

Art. 12 – A instauração do processo por iniciativa da administração será feita por ato
devidamente fundamentado.

Art. 13 – O requerimento será encaminhado ao órgão ou à entidade prestadora do
serviço e deverá conter:

I – a identificação do denunciante ou de quem o represente;
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II – o domicílio do denunciante ou o local para o recebimento de comunicações;
III – informações sobre o fato e sua autoria;
IV – indicação das provas de que tenha conhecimento;
V – data e assinatura do denunciante.
§ 1º – O requerimento verbal será reduzido a termo.
§  2º  –  Os  prestadores  de  serviço  deverão  colocar  à  disposição  do  usuário

formulários  simplificados  e  de  fácil  compreensão  para  a  apresentação  do
requerimento  previsto  no  caput deste  artigo,  contendo  reclamações  e  sugestões,
ficando facultada ao usuário a sua utilização.

Art. 14 – Em nenhuma hipótese será recusado o protocolo de petição, reclamação
ou representação formulado nos termos desta lei, sob pena de responsabilidade do
agente, nos termos do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Minas Gerais.

Art.  15  –  Será  rejeitada,  por  decisão  fundamentada,  a  representação
manifestamente improcedente.

§ 1º – Da rejeição caberá recurso no prazo de dez dias a contar da intimação do
denunciante ou seu representante.

§ 2º – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo a instância
superior.

Art. 16 – Durante a tramitação do processo, é assegurado ao interessado:
I  –  fazer-se assistir,  facultativamente,  por  advogado,  salvo  quando obrigatória  a

representação por força de lei;
II – ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele contidos;
III – ter ciência da tramitação do processo e das decisões nele proferidas, inclusive

da respectiva motivação e das opiniões divergentes;
IV – formular alegações e apresentar documentos que, juntados aos autos, serão

apreciados pelo órgão responsável pela apuração dos fatos.
Art.  17  –  Para  a  instrução do processo,  a  administração  atuará  de  ofício,  sem

prejuízo do direito dos interessados de juntar documentos e requerer diligências e
perícias.
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Parágrafo único – Os atos de instrução que exijam a atuação do interessado devem
realizar-se do modo menos oneroso para este.

Art. 18 – Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, admitindo-se toda e
qualquer forma de prova, salvo as obtidas por meios ilícitos.

Art. 19 – Ao interessado e ao seu procurador é assegurado o direito de retirar os
autos  da  repartição  ou  unidade  administrativa,  mediante  a  assinatura  de  recibo,
durante o prazo de manifestação, salvo na hipótese do prazo comum.

Art. 20 – Quando for necessária a prestação de informação ou a apresentação de
provas pelos  interessados ou terceiros, estes serão intimados para esse fim, com
antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se a data, o prazo, a forma e
as condições de atendimento.

Parágrafo único – Quando a intimação for feita ao denunciante para o fornecimento
de informações ou de documentos necessários à apreciação e apuração da denúncia,
o não atendimento implicará o arquivamento do processo, se, de outro modo, o órgão
responsável por ele não puder obter os dados solicitados.

Art. 21 – Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de dez dias para a
manifestação pessoal ou por meio de advogado.

Art.  22  –  O  órgão responsável  pela  apuração  de  infração  às  normas  desta  lei
deverá proferir a decisão que, conforme o caso, poderá determinar:

I – o arquivamento dos autos;
II – o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes, para apurar os ilícitos

administrativos, civis ou penais, se for o caso;
III – a elaboração de sugestões para melhoria dos serviços públicos, correção de

erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços, prevenção e correção de
atos e procedimentos incompatíveis com as normas desta lei, bem como a proteção
dos direitos dos usuários.

Art. 23 – Serão observados os seguintes prazos no processo administrativo a que
se refere esta lei:

I – dois dias, para a autuação, juntada aos autos de quaisquer elementos e outras
providências de simples expediente;

II – quatro dias, para efetivação de notificação ou intimação pessoal;
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III – cinco dias, para a elaboração de informe sem caráter técnico;
IV – quinze dias, para a elaboração de pareceres, perícias e informes técnicos,

prorrogáveis  por  dez  dias,  a  critério  da  autoridade  superior,  mediante  pedido
fundamentado;

V – cinco dias, para decisão no curso do processo;
VI – quinze dias, a contar do término da instrução, para decisão final;
VII – dez dias, para a manifestação do usuário ou providência a seu cargo.
Art.  24  –  Os  prazos  começam  a  correr  a  partir  do  dia  da  ciência  oficial  do

interessado,  excluindo-se  da  contagem  o  dia  do  começo  e  incluindo-se  o  do
vencimento.

§  1º  –  Considera-se  prorrogado o  prazo  até  o  primeiro  dia  útil  seguinte  ao  do
vencimento se este cair em dia em que não houver expediente na repartição ou em
que for ele encerrado antes do horário normal.

§ 2º – Os prazos fixados em meses ou anos se contam de data a data e, se no mês
do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como
termo o último dia do mês.

§ 3º – Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.
Art.  25 – Salvo previsão legal  ou motivo de força maior comprovado, os prazos

processuais não se interrompem nem se suspendem.
Art. 26 – Os contratos de concessão e permissão de prestação de serviços públicos

celebrados entre o Estado e suas entidades com particulares deverão conter cláusula
que  obrigue  o  concessionário  ou  permissionário  a  manter  uma  ouvidoria  para
recebimento e processamento de reclamações e denúncias.

Art.  27 – A infração às normas desta lei  sujeitará o servidor público às sanções
previstas  no  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  em
legislação complementar, bem como nos regulamentos das entidades autárquicas e
fundacionais, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas, civis e
penais cabíveis.

Parágrafo  único  –  Às  entidades  particulares,  delegatárias  de  serviço  público  a
qualquer título, aplicam-se as sanções previstas nos respectivos atos ou contratos de
delegação com base na legislação vigente.
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Art. 28 – Aplicam-se, no que couber, as normas relativas ao processo administrativo
constantes na Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

Art.  29 – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 30 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação: Em um Estado democrático, o governo deve promover o bem-estar da

população, assegurando o exercício dos seus direitos.
O  direito  à  prestação  de  serviços  de  qualidade,  o  acesso  à  informação  e  a

ampliação dos mecanismos de controle e de transparência na gestão do bem público
devem ser incentivados e praticados, para defesa do cidadão e aperfeiçoamento do
próprio processo democrático.

O  serviço  público  é  bastante  diferente  dos  serviços  prestados  pelas  empresas
privadas  ou  pelos  prestadores  autônomos,  uma  vez  que  está  subordinado  à
coletividade,  portanto,  trata-se  de  um  interesse  maior  que  o  interesse  de  cada
cidadão.

Assim, o Estado, por critérios jurídicos, técnicos e econômicos, define e estabelece
quais  os  serviços deverão ser públicos ou de utilidade pública,  e  ainda se esses
serviços serão prestados diretamente pela estrutura oficial ou se serão delegados a
terceiros.

A partir da reforma administrativa preconizada pela Emenda a Constituição nº 19,
foi dada nova dimensão às relações entre a administração pública e o usuário dos
serviços,  com  a  previsão  de  várias  formas  de  participação  do  cidadão  na
administração pública direta e indireta, deixando-se para a lei ordinária os poderes
para disciplinar e regular a matéria.

Na atualidade, têm-se exigido da administração pública o estabelecimento de novas
relações  com  o  usuário  de  seus  serviços.  Ao  Estado  incumbe  promover  sua
modernização,  com o  estabelecimento  de  metas  e  indicadores  que lhe  garantam
eficiência e capacidade de fiscalização, para adequar-se às exigências decorrentes
da conscientização do direito de cidadania, que provoca uma inversão de enfoque na
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relação entre  o  poder  público  e  o  cidadão.  O  eixo  dessa relação  passa a  ser  o
cidadão, cabendo ao Estado o papel de assegurar aos usuários de seus serviços o
exercício pleno da cidadania. Em razão disso, compete ao Estado o estabelecimento
de mecanismos  para  garantir  aos usuários  de  seus serviços,  prestados  direta  ou
indiretamente, quais sejam o processamento das reclamações relativas à prestação
dos  serviços  públicos  em  geral,  asseguradas  a  manutenção  de  serviços  de
atendimento ao usuário e a avaliação periódica da qualidade dos serviços; o acesso
dos  usuários  a  registros  administrativos  e  a  informações  sobre  atos  de  governo,
assegurados os direitos e garantias individuais de que tratam os incisos X e XXXIII do
art. 5º da Constituição da República; a disciplina da representação contra o exercício
negligente ou o abuso de cargo, emprego ou função na administração pública.

Como  essas  novas  regras  estão  inseridas  no  §  3º  do  art.  37  da  Lei  Maior,
dispositivo  que  inicia  o  Capítulo  VII,  destinado  à  administração  pública  direta  e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, cabe a cada um desses entes federativos, nos respectivos âmbitos de
atuação, editar a norma legal a que se refere o Texto Constitucional.

É importante ressaltar que, nos termos do art. 175 da Carta Magna, incumbe ao
poder  público,  nas  três  esferas de  governo,  na  forma da lei,  diretamente  ou  sob
regime  de  concessão  ou  permissão,  sempre  mediante  licitação,  a  prestação  de
serviços públicos.

A Lei Federal nº 8.987, de 13/2/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos previsto no art.  175 da Constituição
Federal,  enumera,  no  seu  art.  7º,  sem  prejuízo  do  disposto  na  Lei  nº  8.078,  de
11/9/1990,  os  direitos  e  as  obrigações  dos  usuários,  tais  como  receber  serviço
adequado  e  informações  para  a  defesa  de  interesses  individuais  ou  coletivos  e
contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos por meio dos
quais lhes são prestados os serviços.

A proposição em causa destaca como direitos básicos do usuário do serviço público
o acesso à informação, a qualidade na prestação do serviço e o controle adequado
do serviço prestado, e,  como deveres dos agentes públicos e dos prestadores do
serviço,  a  urbanidade e  o  respeito  no  atendimento  aos  usuários,  a  igualdade de
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tratamento, vedada qualquer discriminação, a racionalização na prestação do serviço,
o  cumprimento  de  prazos  e  normas  procedimentais,  a  adoção  de  medidas  de
proteção à saúde e à segurança dos usuários, a manutenção de instalações limpas,
sinalizadas,  acessíveis  e  adequadas  ao  serviço  prestado,  e  a  apresentação  da
identificação funcional  do servidor,  entre outros deveres.  As normas nela contidas
aplicam-se  aos  serviços  públicos  prestados  pela  administração  pública  direta,
autárquica  e  fundacional  e  pelo  particular,  mediante  concessão,  permissão  e
autorização.

A  proposta  também  encontra  respaldo  no  princípio  norteador  dos  atos  da
administração  pública  que  determina  a  supremacia  do  interesse  público  sobre  o
particular. Trata-se de princípio jurídico-doutrinário que sempre deve pautar a conduta
dos administradores públicos, sobretudo quando se objetiva resguardar do descaso e
do abuso de poder o destinatário final dos serviços públicos sob a responsabilidade
do  Estado.  Coaduna-se,  da  mesma  forma,  com  os  princípios  constitucionais
regedores dos atos do administrador público, estabelecidos no  caput  do art. 37 da
Carta  Magna,  com  a  redação  que  lhe  deu  a  Emenda  à  Constituição  nº  19,
especialmente no que tange aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da
eficiência.

Pelas razões acima aduzidas e por se tratar de assunto de suma importância, conto
com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 569/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.590/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.878/2014)

Dá  denominação  ao  trevo  localizado  na  MG-295  que  dá  acesso  à  cidade,  no
Município de Paraisópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominado Trevo Prefeito José Asdrúbal Zizo de Almeida o trevo

localizado na MG-295 que dá acesso à cidade, no Município de Paraisópolis.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: José Asdrúbal Zizo de Almeida nasceu em Paraisópolis em 18/3/1924.

Entre outras profissões, foi radialista. Considerado uma das vozes mais bonitas da
história  da  Rádio  Paraisópolis,  apresentou  nessa  emissora  os  programas
Caleidoscópio e Paraíso Som.

Foi prefeito por dois mandatos em Paraisópolis (1971-1973 e 1983-1988), deixando
sua marca em grandes realizações, pelas quais é reconhecido pela população como
um dos maiores prefeitos da história do município.

Zizo, como era conhecido, foi também presidente do Conselho Particular da Ordem
Vicentina.

Morreu aos 89 anos, em 27/7/2013, tendo sido velado na Câmara Municipal, em
meio a grande comoção.

Pelas razões expostas, conto com o voto favorável dos nobres pares à 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 1.591/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.180/2014)

Dá denominação ao trecho de 7km entre o entroncamento da Rodovia MGC-251 e
o Município de São João da Lagoa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica denominado Rodovia Ângelo Gonçalves o trecho de 7km entre o

entroncamento da Rodovia MGC-251 e o Município de São João da Lagoa.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação: A indicação do nome do saudoso Ângelo Gonçalves para denominar o

trecho de 7km entre o entroncamento da Rodovia MGC-251 e o Município de São
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João da Lagoa visa prestar uma justa homenagem ao lavrador que muito fez pelo
início do Município.

Ângelo morava na Comunidade de São Bento. Nessa época, atendendo a pedido
de um padre, doou um terreno de sua propriedade para a construção da Igreja de
São João Batista, que se tornou o início da construção da cidade de São João da
Lagoa.

Ângelo Gonçalves constituiu  duas famílias  e teve  8  filhos,  dos  quais  três  estão
vivos, e netos. Morreu em Belo Horizonte, há 74 anos.

Em vista do exposto, espero contar com o apoio dos nobres parlamentares desta
Casa para a 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 1.592/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.179/2014)

Dá  denominação  ao  trecho  da  Rodovia  MG-120  que  liga  os  Municípios  de
Porteirinha e Riacho dos Machados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominado Rodovia Wilson José da Cunha o trecho da Rodovia MG-

120  que  liga  os  Municípios  de  Porteirinha  e  Riacho  dos  Machados  até  o
entroncamento da Rodovia BR-251.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação:  A indicação do nome do saudoso Wilson Cunha para denominar  o

trecho de 64km entre o Município de Porteirinha e o de Riacho dos Machados visa
prestar uma justa homenagem ao político que muito contribuiu para o progresso de
Porteirinha. Como empresário e político, Wilson Cunha desenvolveu um trabalho de
destaque, sempre se preocupando com o bem-estar da população de Porteirinha.

Wilson  Cunha  iniciou  sua  carreira  política  na  década  de  1980.  Foi  prefeito  de
Porteirinha de 1983 a 1988 e deputado federal  de 1990 a 1994. Era também um
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grande empresário no ramo de hotelaria em Montes Claros. Faleceu em 2013, aos 75
anos de idade.

Em vista do exposto, espero contar com o apoio dos nobres parlamentares desta
Casa 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 1.593/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.550/2014)

Declara de utilidade pública  a  Associação de Desenvolvimento  Comunitário  dos
Moradores e Amigos do Vale do Sol – Amavale –, com sede no Município de Lambari.

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

Comunitário dos Moradores e Amigos do Vale do Sol – Amavale –, com sede no
Município de Lambari.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Dilzon Melo
Justificação:  A  Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  dos  Moradores  e

Amigos do Vale do Sol, também designada pela sigla Amavale, fundada em 23 de
maio de 1993, com sede no Município de Lambari, é uma entidade civil de caráter
beneficente, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado.

A  associação  tem  por  finalidades  promover  o  desenvolvimento  integrado  da
comunidade através da realização de obras e ações com recursos próprios ou obtidos
por  doações  ou  empréstimos;  propiciar  a  integração  de  seus  associados  e
dependentes nas atividades econômicas, culturais e desportivas; divulgar a cultura e
o esporte; e promover a proteção do meio ambiente e conscientizar a comunidade de
suas potencialidades, levando-a a responder aos seus anseios. No desenvolvimento
de suas atividades, a entidade não faz qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou
religião.
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Exerce,  portanto,  um  excelente  trabalho  na  área  social,  contribuindo  para  o
progresso dessa municipalidade.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares 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 1.594/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.709/2015)

Declara de  utilidade pública  o  Conselho  Comunitário  de  Desenvolvimento  Rural
Quilombola de Ribeirão da Folha – CCDRQRF –, com sede no Município de Minas
Novas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de

Desenvolvimento Rural Quilombola de Ribeirão da Folha – CCDRQRF –, com sede
no Município de Minas Novas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação:  O  Conselho  Comunitário  de  Desenvolvimento  Rural  Quilombola  de

Ribeirão da Folha – CCDRQRF – fundada nos idos de 2009, tem por finalidade apoiar
e incentivar  as  famílias  dos agricultores  em programas de geração de trabalho e
renda,  visando  à  satisfação  das  necessidades  básicas  presentes  e  futuras  das
famílias integrantes da comunidade.

É  uma associação  civil  filantrópica,  sem  fins  lucrativos,  e  os  membros  de  sua
diretoria  e  do  conselho  fiscal  não  recebem  qualquer  benefício  ou  vantagem  em
decorrência do exercício de suas funções, nem são remunerados por suas atividades.

A entidade preenche todas as exigências da Lei nº 12.972, de 1998, que estabelece
normas para a declaração de utilidade pública, entre as quais podemos destacar o
regular e contínuo funcionamento há mais de um ano, diretoria composta por pessoas
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de  reconhecida  idoneidade  e  não  remuneradas  pelo  seu  múnus,  bem  como
comprovada aquisição de personalidade jurídica.

Assim, considerando que a associação desenvolve  uma gestão administrativa  e
patrimonial em prol do interesse público, sem nenhum óbice legal para a declaração
de  utilidade  pública,  esperamos  o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovação  do
presente projeto.

–  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 1.595/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.300/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Pessoa  com  Deficiência  de  São
Lourenço e Região, com sede no Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Pessoa  com

Deficiência de São Lourenço e Região, com sede no Município de São Lourenço.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação da Pessoa com Deficiência de São Lourenço e Região é

pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de sociedade civil sem fins
lucrativos. Tem por finalidades, entre outras, contribuir para a promoção integral da
pessoa humana, implementar ações para melhoria de vida na comunidade no que se
refere à promoção da educação e cursos para pessoas com vulnerabilidade social,
bem como promover  a assistência social,  a  segurança alimentar e nutricional  e o
trabalho voluntário.

A  associação  está  em  pleno  e  regular  funcionamento,  sendo  sua  diretoria
constituída de pessoas de conduta ilibada, atendendo, portanto, aos requisitos legais
para  ser  declarada  de  utilidade  pública.  Por  essa  razão,  rogo  a  meus  pares  a
aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da
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Pessoa com Deficiência, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.  103,
inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.596/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.252/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Arinense  de  Apoio  ao  Paciente  com
Câncer – Abac –, com sede no Município de Arinos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Arinense de Apoio ao

Paciente com Câncer – Abac –, com sede no Município de Arinos.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Dilzon Melo
Justificação: A Associação Arinense de Apoio ao Paciente com Câncer – Abac –,

fundada em 21 de março de 2010, com sede na cidade de Arinos, 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
estatuárias  e  sociais.  A  associação  promoverá  a  educação  para  a  saúde  e  o
diagnóstico precoce por meio de palestras, distribuição de informativos e campanha
de prevenção.

Tem, entre outras atividades, as seguintes finalidades:  prestar apoio às pessoas
portadoras de  câncer,  orientá-las  no  que diz respeito  a  seus problemas médicos,
psicológicos,  morais,  sociais,  materiais  e  jurídicos,  relacionados  com a  neoplastia
maligna, atendendo desinteressadamente a coletividade, sem distinção de qualquer
natureza.  A entidade trabalhará  em cooperação com órgãos públicos e  entidades
privadas,  nacionais  e  internacionais,  voltadas  ao  apoio  do  paciente  com  câncer.
Presta,  portanto,  relevante  atividade  social  que  contribui  para  o  progresso  dessa
municipalidade.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares a
aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de



1584
____________________________________________________________________________

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

PROJETO DE LEI Nº 1.597/2015
Dá denominação à estrada que liga os Municípios de Santa Luzia e Taquaraçu de

Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  denominada  Virgínia  Cesarina  da  Silva  a  estrada  que  liga  os

Municípios de Santa Luzia e Taquaraçu de Minas.
Parágrafo único – O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais – DER-MG – providenciará, com recursos de seu orçamento, a fixação de
placas indicativas da denominação da rodovia.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Gustavo Valadares
Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  dar  a  denominação  de  Rodovia

Virgínia Cesarina da Silva à estrada que liga o Município de Santa Luzia ao Município
de Taquaraçu de Minas, como forma de homenagear e demonstrar respeito a essa
ilustre figura pública da região.

Virgínia Cesarina da Silva é filha de José Moreira Ferreira e Altina Matos Moreira.
Nasceu em Conceição de Mato Dentro,  em 24/3/1937,  e aos sete anos de idade
mudou-se para Taquaraçu de Minas, acompanhando seus pais que foram trabalhar
na construção de uma estrada de ferro e não mais saiu dessa cidade, dedicando toda
a sua vida aos taquaraçuenses e a sua família.

Aos 17 anos, Virgínia Cesarina casou-se com o Sr. Jaci José da Silva, com quem
teve 10 filhos, e aos 35 anos ficou viúva.

Virgínia Cesarina lutou muito para criar seus filhos sozinha, o que fez dela uma
mulher forte e determinada,  pois,  além dos filhos, Virgínia também se dedicava a
ajudar as pessoas mais velhas e carentes do Município de Taquaraçu de Minas.

Seguindo os passos políticos de seu sogro, Carlos José da Silva, que foi prefeito
em  Taquaraçu de Minas  no  período  de 1967 a  1971,  Virgínia  Cesarina  foi  eleita
vereadora do município por dois mandatos, de 1989 a 1992 e de 1993 a 1996.
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Na política, Virgínia Cesarina exerceu suas funções de maneira exemplar, sempre
muito justa e empenhada em melhorar a vida dos que viviam em Taquaraçu de Minas.
Era muito querida a amada pela comunidade, dos mais novos aos mais velhos, pois
sabia lidar com as pessoas como ninguém.

No ano de 1997, Virgínia Cesarina lançou seu filho Hiarbas Ferreira da Silva na
política, sendo ele eleito vereador por três mandatos, mas foi em 2012 que Dona
Virgínia realizou seu grande sonho, pois viu seu filho ser eleito prefeito de Taquaraçu
de Minas.

Em 6/3/2014 Virgínia Cesarina faleceu, chegando ao fim de uma vida de amor a
uma  terra  que  adotou  como  sua  e  uma  brilhante  carreira  política,  repleta  de
realizações em prol da comunidade, sendo merecedora da homenagem que se presta
com esta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.598/2015
Declara de utilidade pública a Associação de Karatê Dojô José Geraldo – AKDJG –,

com sede no Município de Carmo do Paranaíba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Karatê Dojô José

Geraldo – AKDJG –, com sede no Município de Carmo do Paranaíba.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Adalclever Lopes
Justificação:  A Associação  de  Karatê  Dojô  José  Geraldo  tem  como essência  o

trabalho  filantrópico,  assistencial,  promocional,  recreativo  e  educacional,  sempre
visando  a  um  desenvolvimento  humano  equilibrado.  Por  essas  razões  e  pelo
relevante serviço prestado à comunidade de Carmo do Paranaíba, 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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Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.599/2015
Declara de utilidade pública a Associação Mente Saudável – AMS –, com sede no

Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Mente Saudável – AMS –,

com sede no Município de Varginha.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Dilzon Melo
Justificação:  A Associação Mente  Saudável,  também designada pela  sigla AMS,

fundada em 28 de outubro de 2010,  com sede no Município de Varginha,  é uma
entidade civil  sem fins econômicos ou lucrativos, dotada de personalidade jurídica
própria e total autonomia, com prazo de duração indeterminado.

Estão entre as suas finalidades a prevenção, recuperação e reinserção social dos
cidadãos afetados pela doença mental,  bem como a prevenção e o apoio a suas
famílias;  a  promoção e  o  apoio  à  realização de palestras,  conferências,  debates,
cursos, seminários, congressos e eventos; a realização de convênios ou contratos
com  organizações  governamentais  e  não  governamentais,  nacionais  ou
internacionais, com a finalidade de obter fundos e tecnologia para o desenvolvimento
de  seus  objetos;  e  a  captação  de  doações  e  subvenções  de  organizações
governamentais  e  não  governamentais,  nacionais  ou  internacionais,  para  o
desenvolvimento de seus objetivos.

Exerce,  portanto,  um  excelente  trabalho  na  área  social,  contribuindo  para  o
progresso dessa 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 de
Saúde, 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 1.600/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.534/2014)

Torna obrigatória a instalação de dispositivo de sonorização nas salas de aula dos
ensinos fundamental, médio e superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  estabelecida  a  obrigatoriedade  de  as  salas  de  aula  dos

estabelecimentos  de  ensino  público  e  privado,  nos  níveis  fundamental,  médio  e
superior, disporem de sistema de sonorização para uso do corpo docente.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
João Leite
Justificação:  Afirmar  que  os  professores  sofrem  com  problemas  na  voz  não  é

nenhuma  novidade,  pois  é  sabido  que  essa  categoria  profissional  está  mais
vulnerável do que outras a distúrbios da saúde vocal. Ficar rouco por um período soa,
até para os próprios docentes, como algo corriqueiro, decorrente de sua rotina de
trabalho.

Pesquisadores da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, realizaram estudos
que  serviram  de  embasamento  para  a  pesquisa  formulada  pelas  fonoaudiólogas
Fabiana Zambon, do Sindicato dos Professores de São Paulo, e Mara Behlau, do
Centro de Estudos da Voz, em São Paulo (SP), a respeito dos problemas na voz
acarretados pela atividade de ensino.

A Academia Americana de Otorrinolaringologia destaca que um terço da população
terá um problema na voz em algum momento da vida e deixa claro que uma alteração
vocal se manifesta como um problema quando compromete a qualidade de vida do
indivíduo, o que é nítido nos professores.

No Estado de São Paulo, em pesquisa com 259 professores, 62,9% afirmam que já
apresentaram problemas vocais e mais de 15% acreditam que precisarão mudar de
ocupação no futuro por conta de problemas na voz. As principais causas identificadas
foram o uso excessivo e inadequado da voz e as condições impróprias de trabalho.

Um problema na voz reflete muito mais que uma simples dificuldade na produção
do som básico para a fala, podendo chegar a interferir na própria habilidade de se
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comunicar, o que foi reconhecido por quase o dobro da porcentagem de professores
(63,1%), comparativamente à população em geral (35,3%).

Assim, a comunicação, de maneira geral, dos professores com seus alunos e com
seus colegas fica comprometida quando têm um problema na voz,  prejudicando o
rendimento  e  aumentando  a  insatisfação  profissional.  Os  professores  ouvidos  na
pesquisa relataram ainda que problemas vocais limitaram suas habilidades de realizar
as tarefas de trabalho corretamente (30,3%), índice seis vezes maior que o do grupo
da população em geral (5,4%).

Professores perderam mais dias de trabalho que a população em geral,  no ano
anterior  à  pesquisa,  tanto  por  problemas  de  saúde  geral  (13  dias)  quanto  por
problemas  vocais  (4,9  dias),  o  que  revela  uma  importante  consequência  do
adoecimento. Professores tiveram que mudar mais frequentemente as atividades de
trabalho por problemas na voz (15,7%) que a população em geral (1,6%) e também
cogitaram, em maior número, comparativamente ao universo da população, mudar de
profissão no futuro por problemas na voz (16,7% e 0,9%).

Os problemas na voz relatados são pigarro seguido de rouquidão e, na sequência,
perda da voz e infecção na garganta. Do ponto de vista do absenteísmo, o impacto
desses problemas se manifesta em inúmeros casos de ausência dos professores das
salas de aula, por pelo menos uma semana, devido à impossibilidade de fazerem uso
da voz. Dessa forma, os danos não se restringem somente aos professores, pois os
alunos também têm a qualidade de seu aprendizado prejudicada.

Os  principais  sinais  e  sintomas  de  problemas  na  voz  relatados  são  rouquidão,
mudança ou cansaço vocal após curto tempo de uso, problemas para cantar ou falar
baixo,  dificuldade  para  projetar  a  voz,  dificuldade  para  cantar  com  voz  aguda,
desconforto ou necessidade de esforço para falar, voz monótona, garganta seca, dor
na garganta, dificuldade para engolir, pigarro, gosto ácido ou amargo na boca, voz
instável.

Preocupados com a saúde vocal dos professores mineiros, buscamos uma forma
de minorar os efeitos do desgaste vocal através de um simples mecanismo que lhes
assegure um melhor desempenho da voz, elevando a qualidade do ensino e mesmo
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a autoestima de nossas mestras e de nossos mestres, razão pela qual contamos com
o apoio dos nobres pares para 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 1.601/2015
Altera a Lei nº 13.394, de 7 de dezembro de 1999, que institui a Comenda da Paz

Chico Xavier, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O inciso II do art. 3º da Lei nº 13.394, de 7 de dezembro de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º – (...)
II – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.”.
Art. 2º – O art. 2º da Lei 13.394, de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte §

2º, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:
“§  2º  –  A comenda  post  mortem conferida  a  pessoa  de  outro  país  poderá  ser

recebida  pelo  embaixador  do  referido  país,  para  encaminhamento  à  família  do
outorgado.”.

Art. 3º – Os §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei nº 13.394, de 1999, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“§  1º  –  O  comitê  permanente  elegerá  anualmente,  entre  seus  membros,  o
presidente e o vice-presidente;

§  2º  –  O  secretário  executivo  da  comenda  será  designado  pelo  Cerimonial  do
Governo do Estado.”.

Art. 4º – O § 1º do art. 4º da Lei nº 13.394, de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“§ 1º – Será considerado quórum suficiente para a concessão da Comenda da Paz
Chico  Xavier  a  deliberação  tomada  por  maioria  absoluta  de  pelo  menos  quatro
membros presentes na reunião, que ocorrerá na sede do comitê.”.

Art. 5º – O caput e o § 1º do art. 5º da Lei nº 13.394, de 1999, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.  5º  –  A Comenda  da  Paz  Chico  Xavier  será  concedida  anualmente,  em
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cerimônia  a  se  realizar  no  dia  2  de  março,  alternadamente,  nos  Municípios  de
Uberaba e de Pedro Leopoldo.

§ 1º – Os agraciados receberão, das mãos do governador do Estado, o colar ou a
comenda,  acompanhados  de  diploma,  na  forma  do  cerimonial  estabelecido  pelo
comitê permanente.”.

Art. 6º – A Lei nº 13.394, de 1999, fica acrescida do seguinte artigo:
“Art. … – Fica instituído o Colar da Comenda da Paz Chico Xavier, que poderá ser

concedido somente a chefes de Estado ou de governo, obedecidos os princípios do
art. 2º desta lei.

Parágrafo único:  O Colar  da Comenda da Paz Chico Xavier  será concedido  ex
officio pela Comissão Permanente da Comenda da Paz Chico Xavier ao governador
do Estado durante o primeiro ano de seu mandato.”.

Art. 7º – Ficam revogados os incisos IV e V do § 2º do art. 5º da Lei nº 13.394, de
1999.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Fábio Cherem
Justificação:  A proposição apresentada destina-se a promover  alterações na Lei

13.394, de 7 de dezembro de 1999, conforme sugestões apresentadas pelo Comitê
Permanente  da  Comenda  da  Paz  Chico  Xavier,  no  intuito  de  atualizar  e  revisar
algumas expressões, dinamizar a assinatura dos diplomas e principalmente promover
uma valorização da comenda  e  uma aproximação entre  a  cidade natal  de  Chico
Xavier,  Pedro Leopoldo, e Uberaba, a cidade que ele escolheu para viver a maior
parte de sua vida. Assim, com o estabelecimento da alternância do local de entrega
da  Comenda  Chico  Xavier,  pretende-se  consagrar  as  lições  de  paz  e  de  união
deixadas pelo mestre Francisco Cândido Xavier.

Outro passo à valorização da comenda é a alteração que visa a internacionalização
dessa  solenidade.  É  notório  que  personalidades  de  outros  países  também
influenciaram  e  influenciam  positivamente  o  desenvolvimento,  a  obtenção  e  a
consecução do bem-estar social e da paz em Minas Gerais e no Estado Brasileiro.

A Comenda da Paz Chico Xavier  vem ganhando cada vez maior  relevância  no
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cenário  nacional  e  têm  se  solidificado  como  uma  das  maiores  solenidades  de
homenagem do País. Entendendo o evento como essencialmente mineiro, é de nosso
interesse que a comenda cresça em importância e estima, não só por ser sediada em
nosso  Estado  como  também  pela  importância  exemplar  dos  homenageados,
personalidades que se destacaram na promoção da paz e do bem-estar social.

Pelos  motivos  expostos,  esta  proposição  certamente  merecerá  a  aprovação  de
nossos pares.

–  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 1.602/2015
Altera a Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, a

conservação e a melhoria do meio ambiente.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O art. 8° da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a vigorar

acrescido dos seguintes §§ 6º, 7º e 8º:
“Art. 8º – (…)
§ 6°  –  O Estado de Minas Gerais,  por  meio  da  Secretaria  de  Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –, e o Município requerente, por
intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, poderão celebrar convênio de
cooperação  administrativa  e  técnica  para  o  licenciamento,  fiscalização  e  controle
ambiental  de  atividades  e  empreendimentos  classificados  nas  classes  3  e  4  da
Deliberação Normativa n° 74, de 9 de setembro de 2004, observadas as seguintes
exigências:

I  –  política  municipal  de  meio  ambiente  prevista  em  lei  orgânica  ou  legislação
específica;

II – conselho municipal de meio ambiente caracterizado por instância normativa,
colegiada,  consultiva  e  deliberativa  de  gestão  ambiental,  com  representação  da
sociedade civil organizada paritária à do poder público;

III  – órgão técnicoadministrativo na estrutura do Poder Executivo Municipal,  com
atribuições específicas ou compartilhadas na área de meio ambiente, dotado de corpo
técnico  multidisciplinar  responsável  pela  análise  de  pedidos  de  licenciamento,
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fiscalização e pelo controle de impactos ambientais, ainda que de forma consorciada
com outros municípios, desde que todos os integrantes do consórcio sejam partes do
convênio;

IV – sistema de licenciamento ambiental que preveja:
a) análise técnica pelo órgão descrito no inciso III;
b) concessão das licenças ambientais pela instância colegiada prevista no inciso II;
c)  indenização dos custos de análise ambiental nos moldes do sistema adotado

pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam;
V – sistema de fiscalização ambiental legalmente estabelecido que preveja multas

pelo descumprimento de obrigações de natureza ambiental;
VI – destinação das receitas pelas ações previstas nos incisos IV e V ao sistema

municipal de gestão ambiental;
VII – plano diretor municipal implantado ou revisado de acordo com o estabelecido

na Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001.
§  7°–  No  caso  de  autorização  ambiental  de  funcionamento  para  atividades  e

empreendimentos classificados nas classes 1 e 2 da Deliberação Normativa nº 74, de
9 de setembro de 2004, o município deve atender as seguintes exigências:

I  –  política  municipal  de  meio  ambiente  prevista  em  lei  orgânica  ou  legislação
específica;

II – conselho municipal de meio ambiente caracterizado por instância normativa,
colegiada,  consultiva  e  deliberativa  de  gestão  ambiental,  com  representação  da
sociedade civil organizada paritária à do poder público;

III – estrutura institucional dotada de corpo técnico multidisciplinar com capacidade
para  conceder  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  autorizações  ambientais  de
funcionamento,  ainda  que  de forma consorciada,  desde  que  todos  os  municípios
integrantes do consórcio sejam parte do convênio;

IV – plano diretor municipal implantado ou revisado de acordo com o estabelecido
na Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001.

§ 8º – O Convênio de que trata o §6º poderá ser estendido para a classe 5, desde
que o município disponha de:

I – sede de Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente;
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II – convênio com a Semad referente às classes 1 a 4 por um período superior a
cinco anos;

III – população superior a 150.000 (cento e cinquenta mil) habitantes.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Ivair Nogueira
Justificação: A competência para proteger o meio ambiente e combater a poluição

em qualquer de suas formas é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, consoante o art. 23, VI, da Constituição Federal.

O licenciamento ambiental no Estado é dividido em seis classes, considerando o
porte e potencial poluidor, conforme a Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 2004.

O Estado é composto por 853 municípios, cujas atividades e empreendimentos são
submetidos  ao  licenciamento  ambiental  em nove Superintendências  Regionais  de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

A imprensa mineira noticiou que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – Semad – possui aproximadamente 7.000 processos de licenciamento
ambiental  parados,  o  que prejudica  sensivelmente  o  desenvolvimento  econômico,
social e ambiental do Estado.

A morosidade na concessão das licenças ambientais causa grandes prejuízos ao
desenvolvimento, tendo em vista que as obras de infraestrutura, inclusive aquelas de
utilidade pública dependem, obrigatoriamente, de licenciamento.

A burocracia na análise dos processos impede investimentos econômicos e sociais,
estimula  a  implantação  de  atividades  sem  licença  e  controle  ambiental,  reflete
negativamente na arrecadação tributária e prejudica o cumprimento das obrigações
do Estado com a saúde, a educação e a valorização de servidores.

Dessa forma, o princípio da eficiência preconizado na Constituição da República e
do Estado, que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma
imparcial, neutra, transparente, participativa e eficaz, sem burocracia e sempre em
busca  da  qualidade,  é  ignorado,  o  que  traz  prejuízos  para  os  requerentes  das
licenças ambientais.
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Nesse  sentido,  busca-se  valorizar  o  convênio  de  cooperação  administrativa  e
técnica com municípios que disponham de sistema de gestão ambiental e espera-se,
com essa medida, que seja dado mais um passo no combate à burocracia estatal,
buscando-se maior eficiência da gestão e do controle ambiental no Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.603/2015
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  contratação  de  responsável  técnico  pelas

empresas potencialmente poluidoras e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As empresas potencialmente poluidoras ficam obrigadas a contratar pelo

menos um responsável técnico ambiental.
Art. 2º – O responsável técnico ambiental poderá ser:
I – tecnólogo com formação em Gestão Ambiental, em Saneamento Ambiental e em

outras modalidades equivalentes;
II – biólogo;
III – engenheiro ambiental.
§  1º  –  Os  responsáveis  técnicos  descritos  no  caput deste  artigo  deverão  estar

devidamente  inscritos  nos  respectivos  conselhos  profissionais  competentes  e  em
gozo dos direitos e prerrogativas conferidos à categoria pelas atribuições profissionais
correspondentes à formação.

§ 2º – Os profissionais que não possuem órgão de classe deverão comprovar sua
qualificação  profissional  por  meio  de  diploma expedido  por  instituição  regular  de
ensino e reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC – e Ministério do
Trabalho  e  Emprego  ou,  nos  casos  de  ensino  médio  e  pós-médio,  por  diploma
expedido por instituição autorizada pela Secretaria de Estado de Educação.

Art. 3º – Para os fins previstos nesta lei, consideram-se poluidoras as empresas
cujas  atividades  desenvolvidas  estejam  previstas  na  Tabela  de  Atividades
Potencialmente  Poluidoras  e  Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais  expedida  pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama –



1595
____________________________________________________________________________

e constante do Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras,
instituído pela Lei nº 13.761, de 2011.

Parágrafo  único  –  Para  os  fins  previstos  neste  diploma  legal,  entende-se  por
poluição a degradação ambiental  resultante  de  atividades humanas  que direta  ou
indiretamente:

I – prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população e do meio em
que ela está inserida;

II – criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
III – afetem desfavoravelmente a biota;
IV – afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
V  –  lancem  matérias  ou  energia  em  desacordo  com  os  padrões  ambientais

estabelecidos.
Art.  4º  –  A responsabilidade  técnica  do  estabelecimento  será  comprovada  por

declaração de firma individual, contrato social ou estatuto da pessoa jurídica ou pelo
contrato de trabalho do profissional responsável.

§ 1º – Cessada a assistência técnica pelo término do contrato, rescisão do contrato
de trabalho ou pela vontade das partes, o responsável técnico ambiental responderá
por suas recomendações técnicas durante o período em que estava vigente a relação
contratual.

§ 2º – A responsabilidade por qualquer dano ambiental será da empresa poluidora.
§ 3º – A empresa potencialmente poluidora terá que apresentar um relatório anual

de  sua  conduta,  no  que  tange  à  prevenção  da  poluição  e  ao  descarte  de  seus
resíduos, aos órgãos de fiscalização ambiental.

Art. 5º – As empresas potencialmente poluidoras, por meio de seus responsáveis
técnicos,  deverão  implantar  um  sistema  de  gerenciamento  de  riscos  com  a
elaboração de projetos para:

I – prevenção e contenção de emissão de poluentes;
II  –  tomada  de  decisão  imediata,  com  eficiência  e  eficácia  na  resolução  do

problema, em caso de contaminação do meio ambiente;
III – a devida compensação do dano causado ao meio ambiente;
IV – emissão de relatório, caso ocorra algum dano ao meio ambiente, contendo:
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a) o causador do dano e como ele poderia ser evitado;
b) os produtos que foram lançados ao meio ambiente;
c) a quantidade de cada produto lançado;
d) os riscos oferecidos ao meio ambiente e aos seres vivos;
e) as medidas necessárias de compensação ao meio ambiente e aos seres vivos

contaminados.
Art. 6º – O Sistema de Gerenciamento de Riscos e demais projetos desenvolvidos

deverão estar à disposição na sede das empresas e, nos casos de transportes de
cargas, deverão estar em posse do motorista para que possam ser consultados pelas
autoridades públicas, quando necessário.

Art.  7º  – Além do Sistema de Gerenciamento de  Riscos,  o responsável  técnico
deverá assegurar, por meio de laudos periódicos, que o plano está sendo cumprido e
que  não  há  contaminação  de  meio  ambiente  pelos  efluentes  potencialmente
poluidores.

Art. 8º – Nos casos em que o plano não estiver sendo cumprido, ou não tiver sido
suficiente para a contenção dos efluentes poluidores, o responsável técnico deverá
dimensionar  os  danos  e  apresentar  o  laudo  com  o  resultado  e  as  medidas  de
compensação do dano à Fundação Estadual de Proteção Ambiental.

Parágrafo único – A empresa poluidora deverá arcar com os custos necessários à
recuperação causada pelo acidente ambiental.

Art. 9º – As empresas potencialmente poluidoras assim consideradas conforme o
art. 3º desta lei  terão um prazo de 120 (cento e vinte) dias para se adequarem à
presente lei.

Art.10 – Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução.
Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Léo Portela
Justificação: A atividade econômica é essencial ao crescimento do Estado, porém,

deve ser desenvolvida com respeito à vida, à saúde, à segurança de todos e de tudo
que  compõe  o  meio  ambiente.  Para  isso,  o  desempenho  de  atividades
potencialmente poluidoras deve ser regulamentado e fiscalizado pelo Estado.
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O  presente  projeto  de  lei  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  empresas
potencialmente  poluidoras  contratarem  responsável  técnico  com  formação
profissional na área ambiental para elaboração de projetos, visando prevenir, conter
ou  reparar  danos  ambientais,  bem  como  apresentar  relatórios  das  atividades
desenvolvidas, de acordo com o art. 5º, às autoridades competentes.

Sabe-se que há fiscalização por meio dos órgãos estatais, mas isso não é suficiente
para evitar inúmeros acidentes que prejudicam o meio ambiente e os seres vivos em
geral.

Diante  disso,  este  projeto  objetiva  assegurar  um  trabalho  de  prevenção  das
empresas potencialmente poluidoras, para o qual se faz necessário exigir  que tais
empresas  contratem  um  profissional  que  seja  técnico  em  meio  ambiente.  Tal
profissional deverá ser credenciado junto aos órgãos de fiscalização ambiental do
Estado ou do  Município;  dessa forma,  ele  estará  habilitado  a  prestar  contas  das
medidas tomadas para evitar que haja emissão de poluentes, bem como proporcionar
o correto descarte de resíduos.

Assim, os órgãos ambientais de controle e fiscalização das licenças concedidas ao
funcionamento  de  empreendimentos  potencialmente  poluidores  terão,  nos
responsáveis  técnicos  ambientais  das  empresas,  um  agente  regulamentar,
comprometido com as exigências dos órgãos de fiscalização, a serviço dos interesses
públicos.

Pelos motivos expostos, conto com meus pares para 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 1.604/2015
Estabelece a obrigatoriedade de indicação expressa sobre o uso de agrotóxicos nos

produtos alimentares comercializados no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica estabelecida a obrigatoriedade de indicação expressa sobre o uso de

agrotóxicos nos produtos alimentares comercializados no Estado, em suas formas de
apresentação natural, processada parcialmente ou industrializada.
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§ 1º – Para fins desta lei, adota-se a definição de agrotóxico estabelecida no §1º do
art. 1º da Lei nº 7.747, de 22 e dezembro de 1982.

§  2º  –  A obrigatoriedade  prevista  no  caput é  válida  para  o  varejo,  atacado  e
indústria, ficando dispensados dela os restaurantes e estabelecimentos similares.

§ 3º – A indicação que trata o  caput deverá constar da inscrição “Produzido com
agrotóxico”, anotada:

I  –  no  rótulo  da  embalagem,  para  produtos  processados  parcialmente  ou
industrializados;

II – nas caixas de acondicionamento ou exposição, para produtos comercializados
na sua forma natural, no atacado ou a granel.

Art. 2º – Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Léo Portela
Justificação: O art. 4º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, estabelece que a

Política  Nacional  de  Relações  de  Consumo “tem  por  objetivo  o  atendimento  das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem
como a transparência e harmonia nas relações de consumo (...)”.  No art.  6º,  que
estabelece os direitos básicos do consumidor, inciso I, está garantida “a proteção da
vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de
produtos  e  serviços  considerados  perigosos  ou  nocivos”;  e,  no  inciso  III,  “a
informação  adequada  e  clara  sobre  os  diferentes  produtos  e  serviços  com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,
bem como os riscos que apresentem”.

Partindo dessas premissas e tendo a compreensão da necessária efetivação da
cidadania também na área do consumo, apresento ao parlamento do Estado este
projeto de lei para debate, com a convicção de atender às demandas da sociedade,
que tem no parlamento a força de afirmação da cidadania e construção de relações
mais equilibradas e, por que não dizer, mais democráticas.

Em relação ao consumo, é importante fazer cumprir a legislação e reforçar com
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novas ações de proteção ao consumidor, visto que o Brasil está incluindo milhões de
pessoas na cidadania e no mercado, com novas oportunidades de trabalho, aumento
da renda e acesso ao consumo de bens e serviços. Por outro lado, a garantia da
alimentação saudável tem sido cada vez mais uma busca da sociedade brasileira.

A ciência  médica  e  nutricional  evolui,  comprovando  que  a  saúde  humana  está
diretamente relacionada aos hábitos alimentares. Portanto, o alimento pode ser fonte
de saúde ou de doença. Assim como a informação sobre os teores de sal e açúcar ou
sobre a presença de glúten, essa também é essencial para o consumidor se decidir
sobre a aquisição do produto.

Este é um debate importante, que diz respeito à saúde humana, animal e ambiental,
e  por  haver  comprovação  dos  impactos  dos  agrotóxicos  na  saúde  humana,  por
inúmeras pesquisas epidemiológicas, que relacionam a exposição ao agrotóxico com
câncer, problemas hormonais, anomalias genéticas e doenças crônicas do sistema
nervoso, entre outras,  é que apresentamos este projeto de lei.  Com ele,  estamos
reafirmando  a  busca  pela  transparência  e  atendendo  aos  direitos  básicos  do
consumidor de ter todas as informações que possam auxiliar na tomada de decisões
que lhe dizem respeito.

Espero contar com o apoio dos excelentíssimos deputados e deputadas desta Casa
para, mais uma vez, caminharmos ao encontro dos anseios da sociedade, que exige
transparência e respeito aos seus direitos.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 202/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.605/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Canta  Viola,  com  sede  no

Município de Patrocínio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Canta Viola, com

sede no Município de Patrocínio.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
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Deiró Marra
Justificação: O título de utilidade pública garante às entidades, associações civis e

fundações o reconhecimento como instituições sem fins lucrativos e prestadoras de
serviços à sociedade.

Esta  proposição  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Canta
Viola, em funcionamento desde 27 de fevereiro de 2010, com sede em Patrocínio, e
que nos termos do art. 53 do Código Civil é uma entidade sem fins lucrativos, cuja
finalidade é resgatar e proteger a memória e a cultura rural tradicional. Propõe-se,
ainda,  a  empreender  ações,  projetos  e  programas  que  visem  à  preservação  da
identidade social e cultural e a estimular a parceria, o diálogo local e solidariedade
entre os diferentes segmentos sociais e demais entidades no município onde está
situada sua sede, por prazo indeterminado.

A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas
idôneas e não remuneradas, e que a instituição está em funcionamento regular há
mais  de  um  ano,  atendendo,  dessa  forma,  aos  requisitos  da  Lei  n°  12.972,  de
27/7/1998.  Pretende-se  assim,  com  este  projeto,  assegurar  à  referida  entidade
melhores condições para o desenvolvimento de suas atividades.

–  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 1.606/2015
Dispõe sobre desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Visconde do Rio Branco o terreno que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica desafetado o bem público de propriedade do Estado, constituído por

terreno de 1.007.000m² (um milhão e sete mil metros quadrados), conforme Registro
nº R-5-10.252, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Visconde
do Rio Branco.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Visconde do Rio
Branco o imóvel de que trata o art.1º.

Parágrafo único – A área que se refere o  caput deste artigo tem por objetivo o
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desenvolvimento  socioeconômico  da  região,  com  a  construção  de  um  parque
industrial.

Art. 3º – 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. 2º.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Durval Ângelo
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 Visconde do Rio Branco o terreno que especifica.

Com efeito, trata-se de bem público, de propriedade do Estado, que se encontra em
desuso.

A importância da doação do referido bem ao Município de Visconde do Rio Branco
se deve ao fato que o referido terreno apresenta as características ideias  para a
criação  de  um  parque  industrial,  que  contribuirá  para  o  desenvolvimento
socioeconômico de toda a região.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  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 1.607/2015
Dispõe sobre  a conscientização dos candidatos a doadores de  sangue sobre  a

importância do cadastramento no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea –
Redome.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Poder Executivo implementará a obrigatoriedade da informação e da

conscientização sobre a importância do cadastramento dos candidatos à doação no
Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – Redome – no ato da doação de
sangue na hemorrede do Estado,

§  1º  –  A realização  do  teste  e  o  consequente  cadastramento  do  candidato  no
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Redome dependerão de termo de consentimento  escrito  e  devidamente assinado
pelo doador.

§ 2º – O doador será informado de que seus dados de compatibilidade constarão do
Redome,  que  isso  não  implicará  em  obrigatoriedade  de  doação  e  que  será
novamente consultado quando da constatação da compatibilidade entre a medula do
paciente e a do doador.

Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que lhe couber, no prazo de
cento e vinte dias.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015.
Fábio Cherem
Justificação: O transplante de medula óssea – TMO – ou transplante de células-

tronco hematopoiéticas – TCTH – é um procedimento médico da área da hematologia
e oncologia que envolve o transplante de células tronco hematopoiéticas provenientes
da medula óssea do doador. A realização desse transplante é, para muitos pacientes,
a última esperança de cura de doenças ligadas à insuficiência de sua medula, por
exemplo, a leucemia.

O número de pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores de Medula
Óssea – Redome –, que abrange todo o País, terá interferência direta e satisfatória
no atendimento aos pacientes que necessitam de transplante, já que a possibilidade
de compatibilidade entre pessoas não aparentadas pode chegar a um para cada cem
mil doadores.

A medida que este projeto de lei  tem em pauta aumentará significativamente as
chances  de  encontrar  um  doador  de  medula  compatível  para  os  pacientes  que
necessitam do transplante, e a expectativa é de que, aumentando os voluntários, seja
possível salvar mais de mil pessoas que aguardam o procedimento.

Cabe salientar que o presente projeto, além de promover um aumento no número
de  cadastros  no  Redome,  através  do  fornecimento  de  informações  e  da
conscientização no momento em que o doador já se encontra em um hemocentro,
também  respeita  a  vontade  do  doador  de  sangue,  que  deverá  ser  devidamente
consultado sobre o seu desejo de colher uma amostra de seu sangue para realização
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dos testes de tipagem HLA, bem como fornecer autorização, por escrito, para que
seus dados constem no cadastro do Redome. Outro ponto que deverá ser esclarecido
ao doador de sangue é que o fornecimento dos dados para o Redome não implica em
obrigatoriedade de doação da medula óssea caso haja compatibilidade entre alguém
que necessite do transplante e o doador compatível, uma vez que, no momento da
constatação da compatibilidade, o doador será novamente consultado.

Por essas razões, apresento este projeto de lei, que busca aumentar o número de
pessoas  cadastradas  e  cientes  da  importância  desse  gesto  no  Redome,  o  que
aumentará  as  chances  de  encontrar  um  doador  compatível  para  aqueles  que
dependem de um transplante de medula, e conto com o apoio dos meus pares para
sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
Nº  766/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 9ª Companhia de
Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/5/2015, em
Uberlândia,  que resultou na  apreensão de armas de fogo,  balança de precisão e
drogas e na detenção 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  767/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 5/5/2015, em Dores do Indaiá, que
resultou na apreensão de drogas e quantia em dinheiro e na prisão de três pessoas; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 768/2015,  do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para
ampliação do efetivo, aquisição de veículos e melhora na infraestrutura do Corpo de
Bombeiros no Município de Sete Lagoas. (– Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)
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Nº  769/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao DER-MG e à Secretaria de Transportes pedido de providências para
dar continuidade à obra de pavimentação da Rodovia MG-176 no trecho que liga os
Municípios de Luz e Lagoa da Prata.

Nº 770/2015, do deputado Bosco, em que solicita seja encaminhado à Secretaria de
Transportes pedido de providências para reinício da obra de revitalização da Av. José
Ananias  de  Aguiar  –  Anel  Viário  de  Araxá –,  cuja  execução está  sendo  feita  em
parceria com o DER-MG e tem patrocínio da Codemig.

Nº 771/2015, do deputado Bosco, em que solicita seja encaminhado à Secretaria de
Transportes pedido de providências para recuperação da Rodovia 900-AMG-0720, no
trecho compreendido entre o entroncamento da BR-262 e a Avenida Vereador João
Alegre, no Município de Campos Altos.

Nº  772/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao DER-MG e à Secretaria de Transportes pedido de providências para
recuperação da estrada que liga a BR-262 ao Município de Campos Altos, conhecida
como Rua Newton Ferreira de Paiva. (– Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 773/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado
voto de  congratulações com o Parque de Exposições Adolpho Coelho Lemos,  no
Município de Passos, pelos 60 anos de sua fundação.  (– À Comissão de Política
Agropecuária.)

Nº  774/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
secretária  de  Educação  pedido  de  informações  solicitando  os  seguintes  dados:
número  de  cargos  de  analista  em  educação  básica  ocupados  por  profissionais
formados em psicologia; se esses profissionais prestam atendimento psicológico aos
alunos  da  rede  estadual  de  ensino  e,  caso  contrário,  se  poderiam  prestar  esse
atendimento;  se  há  viabilidade  de  ampliar  o  número  de  cargos  de  analista  em
educação básica com formação em psicologia, para atuar em todas as escolas da
rede estadual de ensino.

Nº 775/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre o licenciamento corretivo
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do  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  em  especial  quanto  à  compensação
ambiental e demais ações decorrentes de preservação do meio ambiente.

Nº  776/2015,  do  deputado Cássio  Soares,  em que solicita  seja  encaminhado à
secretária  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  reforma  e  conservação  da
Escola Estadual João Menezes, no Município de Piumhi.

Nº 777/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Saúde pedido de informações sobre a carreira dos agentes de combate
a endemias: piso salarial pago pelo governo do Estado; plano de cargos e carreira;
montante pago pelo governo do Estado aos agentes que receberam o piso salarial
em 2014; previsão de piso salarial  a  ser pago nos anos de 2015 e 2016;  cursos
disponíveis  para formação e capacitação da categoria.  (– Distribuídos à Mesa da
Assembleia.)

Nº  778/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Tribunal  de  Justiça,  à  Corregedoria-Geral  de  Justiça  e  ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  solução  definitiva  dos
problemas causados por irregularidades no registro de pessoas jurídicas no Cartório
da Comarca de São Francisco.

Nº  779/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário  de  Saúde pedido  de  informações  sobre  o período de
realização e o número de vagas disponíveis para o curso "Autismo: identificação de
sinais de risco". (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  780/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  pedido  de
informações sobre os programas desenvolvidos; a previsão de ações e financiamento
da atenção à pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único da Assistência
Social – Suas; a qualificação profissional e a inclusão no mercado de trabalho para
pessoa com deficiência e a incorporação das Apaes como prestadoras de serviços do
Suas.

Nº  781/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  chefe  da  Polícia  Civil  e  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar
pedido de informações sobre o índice de criminalidade no Município de Mutum, bem
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como sobre o número de inquéritos e denúncias realizadas, tendo em vista o teor da
Mensagem nº 48.606, encaminhada em 20/4/2015 pelo Sistema de Interação com o
Cidadão desta Casa.

Nº  782/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Planejamento pedido de informações sobre a previsão
do pagamento do Prêmio de Produtividade do ano de 2013 aos servidores do Poder
Executivo,  considerando  as  inúmeras  indagações  encaminhadas  a  esta  Casa,
notadamente pelos servidores da Defesa Social.

Nº  783/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  quanto  ao
andamento do projeto para construção de um presídio no Município de Poços de
Caldas. (– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 784/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado ao
Prefeito de Confins pedido de providências para promover a limpeza das Lagoas dos
Mares, Central e Vargem Bonita, localizadas no Município de Confins, em períodos
que não coincidam com o período de procriação das aves.

Nº  785/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para que os mesmos
benefícios concedidos por regime especial de tributação ao setor de reciclagem de
papel sejam estendidos aos setores de reciclagem de plásticos, vidro, ferro, alumínio,
cobre e outros.

Nº  786/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Fazenda  pedido  de
providências  para  agilizar  a  análise  do  universo  de  protocolos  de  intenções  já
firmados  entre  o  Estado  e  o  setor  produtivo  e  as  negociações  para  que  outros
protocolos sejam firmados.

Nº  787/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Fazenda  pedido  de
providências para a criação de fundo estadual, nos moldes do Fundo Constitucional
de  Financiamento  do Centro-Oeste,  que vise  a  contribuir  para o  desenvolvimento
econômico e social do Estado, por meio de instituição financeira estadual de caráter



1607
____________________________________________________________________________

regional,  mediante  a  execução  de  programas  de  financiamento  aos  setores
produtivos,  em  consonância  com  os  respectivos  planos  regionais  de
desenvolvimento.

Nº  788/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de Saúde pedido de providências para a ampliação da
oferta dos serviços especializados de reabilitação em deficiência intelectual, para o
atendimento às pessoas com transtorno do espectro do autismo.

Nº  789/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para o desenvolvimento de programas de atendimento às pessoas com
transtorno do espectro do autismo e suas famílias por estagiários e residentes que
atuam nos serviços dessa instituição.

Nº  790/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Universidade do Estado de Minas Gerais pedido de providências para
o  desenvolvimento  de  programas  de  atendimento  às  pessoas  com  transtorno  do
espectro  do  autismo e  suas  famílias  por  estagiários  e  residentes  que atuam nos
serviços dessa instituição.

Nº  791/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências  para  agilizar  a
habilitação  de novos  núcleos  de  apoio  à  saúde da  família  no  Município  de  Belo
Horizonte, uma vez que o processo está suspenso desde 2013, com vistas a garantir
suporte à Rede Nacional de Assistência à Pessoa com Deficiência.

Nº  792/2015,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para ampliar e qualificar
a  rede de saúde para  o  atendimento  às  pessoas com transtorno do espectro  do
autismo,  realizando  investimentos  em  infraestrutura  e  capacitação  de  recursos
humanos.

Nº  793/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado e à Secretaria de Saúde pedido de providências para manter a
Sra.  Olívia  Pereira  de Loiola  na  Superintendência  Regional  de  Saúde  de Montes
Claros, em virtude do seu trabalho no referido órgão, por solicitação do Ministério
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Público na pessoa do Sr. João Paulo Alvarenga Brant, da 11ª Promotoria de Justiça
desse município.

Nº  794/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à reorganização do Plano
Diretor  de  Regionalização  para  a  divisão  da  macrorregião  Norte  em  duas
macrorregiões de saúde.

Nº  795/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de
providências com vistas à construção do Hospital do Trauma em Montes Claros.

Nº  796/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas ao pagamento dos valores
restantes dos convênios firmados com os Municípios de Curvelo – em especial os
Convênios  nºs  2.381/2013,  para  hemodiálise  no  Hospital  Santo  Antônio,  e
1.048/2014,  para  compra  de  acelerador  linear  para  complementar  o  serviço  de
oncologia em Inimutaba –, Itamarandiba, Diamantina, Pompéu, Três Marias, Senador
Modestino, Morro do Garça, Santo Hipólito, Corinto, Gouveia, Unaí, Virgem da Lapa,
Capelinha,  Buenópolis,  Rio  Vermelho,  Presidente  Juscelino,  Paracatu,  Inimutaba,
Monjolos e Berilo.

Nº  797/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  ao  credenciamento  no
Ministério  da  Saúde  do  Hospital  Santo  Antônio,  em  Curvelo,  como  Unidade
Cardiovascular de Alta Complexidade.

Nº  798/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  construção  de  centro  de
zoonoses e central do Samu no Município de Curvelo e garantir recursos de custeio
para a manutenção desses serviços.

Nº  799/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências com vistas a
disponibilizar um procurador de justiça para acompanhar o inquérito policial que apura
a  morte  do  Sr.  Filipe  Salles  e  a  tentativa  de  homicídio  da  policial  civil  Fabiana
Aparecida Sales.
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Nº  800/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando da Polícia Militar pedido de providências visando autorizar
os  policiais  militares  de  Porto  Firme  a  registrarem  o  termo  circunstanciado  de
ocorrência no próprio município.

Nº  801/2015,  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 instalação de plantão regionalizado em Viçosa, de modo que as
ocorrências policiais ocorridas em Porto Firme sejam ali encerradas.

Nº 802/2015, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja formulada
manifestação de apoio à deputada federal Jandira Feghali, do PC do B do Rio de
Janeiro, em função da discriminação de gênero sofrida devido ao seu posicionamento
político  no  exercício  do  seu  mandato,  em  6  de  maio  de  2015,  na  Câmara  dos
Deputados. (– À Comissão de Direitos Humanos.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 1.316/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 827/2011.
Nº 1.317/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 826/2011.
Nº 1.318/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 586/2011.
Nº 1.319/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 720/2011.
Nº  1.320/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Aneel pedido de informações sobre os argumentos jurídicos e fáticos
que permitiram os reajustes da tarifa de energia elétrica no ano de 2014.

Nº 1.321/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.367/2011.

Nº 1.322/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.301/2011.

Nº 1.323/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.321/2014.
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Nº 1.324/2015, do deputado Neilando Pimenta, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei Complementar nº 16/2011.

Nº 1.325/2015, do deputado Neilando Pimenta, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.177/2011.

Nº 1.326/2015, do deputado Neilando Pimenta, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.308/2011.

Nº 1.327/2015, do deputado Neilando Pimenta, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 3.245/2012.

Nº 1.328/2015, do deputado Neilando Pimenta, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 4.514/2013.

Nº 1.329/2015, do deputado Leonídio Bouças, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 5.666/2014.

Nº 1.330/2015, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.126/2014.

Nº 1.331/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.493/2011.

Nº 1.332/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à  Prefeitura  Municipal  de  Confins  pedido  de  informações  sobre  o  planejamento
ambiental  do  município,  bem  como  sobre  os  projetos  de  preservação  ambiental
previstos e em andamento.

Nº  1.333/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.472/2013.

Nº  1.334/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.650/2013.

Nº  1.335/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.056/2014.

Nº  1.336/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.304/2014.

Nº 1.337/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nº 33/2015.

Nº 1.338/2015, do deputado Durval Ângelo,  em que solicita  sejam anexados ao
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Projeto de Lei nº 1.266/2015, do governador do Estado, os documentos autenticados
que menciona. (– Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.266/2015.)

Comunicações
–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Direitos  Humanos,  de  Segurança  Pública  (2),  de  Educação  e  de  Esporte  e  do
deputado João Magalhães.

Questões de Ordem
O deputado Carlos Pimenta – Sr. Presidente, vou-me atentar especificamente ao

Regimento Interno nesta questão de ordem, mas, na verdade, gostaria de fazer um
comunicado à presidência da Casa e pedir providências. Ontem assistimos a um fato
lamentável  em  uma  das  comissões,  durante  uma  discussão,  quando,
democraticamente,  a  Assembleia  convocou  sindicatos  patronais  para  discutir  a
terceirização, tema que está sendo amplamente debatido em Brasília. A Assembleia
de Minas não poderia se furtar em promover democraticamente essa discussão. Em
determinado momento, os ânimos se exaltaram. Estiveram aqui vários sindicalistas.
Alguns se comportaram adequadamente, mas outros, lamentavelmente, presidente,
num determinado momento,  partiram para a agressão.  Além de comunicar  o fato,
quero hipotecar minha solidariedade ao nosso companheiro deputado Antônio Carlos
Arantes, que só não foi agredido fisicamente porque houve interferência por parte dos
nossos agentes da Casa. Eles evitaram a agressão. Esse fato é lamentável. Gostaria
que  V.  Exa.,  como  presidente  da  Casa,  fizesse  um  levantamento  sobre  o  que
aconteceu para que a Casa tome providência. Tudo foi gravado, existem as notas
taquigráficas. Aqui não é lugar de bandidos virem para agredir  pessoas que estão
discutindo temas tão importantes como esse. Sou do PDT. A orientação do nosso
partido  é  que  devemos  ir  contra  a  terceirização,  mas  me  coloco  absolutamente
favorável  a  esse  processo,  ao  que  está  sendo  discutido  em  Brasília.  Aliás,  os
deputados do PDT da Casa, na última semana, manifestaram posições extremamente
contrárias às posições da executiva nacional  de nosso partido. Têm de ser feitas
discussões  internamente  em  cada  Estado.  O  que  aconteceu  aqui  ontem  foi
lamentável.  Eu  me  sinto  vulnerável,  ao  participar  de  reuniões  dessa  forma.  Não
podemos aceitar esse tipo de coisas só porque nossa posição é contrária às posições
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de radicais,  de pessoas que vêm a esta Casa para bagunçá-la, para tentar impor
seus  posicionamentos  à  custa  de  pancadaria.  Minha  solidariedade  ao  deputado
Antônio Carlos Arantes e, principalmente, nossa solicitação para que a Assembleia de
Minas apure os fatos. Se acharmos que devem ser denunciados, que denunciemos
esses fatos às autoridades, à Polícia Federal, a quem quer que seja. Aqui não é lugar
de pancadaria, de bandido querer impor, à custa de agressão, posições que não são
as da maioria do povo brasileiro. Muito obrigado.

O presidente – Posso asseverar, deputado, que isso atinge todo o Legislativo e que
vamos tomar as providências cabíveis.

O deputado Duarte Bechir – Presidente Hely Tarqüínio, membros da Mesa, Sras
Deputadas, Srs. Deputados, quero saudar as pessoas da galeria e a vocês, mineiros
e mineiras que também acompanham nossos trabalhos por meio da TV Assembleia.
Presidente Hely Tarqüínio, o deputado Antônio Carlos Arantes é, sem dúvida alguma,
um  dos  deputados  com  maior  preparo  e  envergadura  para  colaborar  com  Minas
Gerais nas questões em que ele é professor. É um dos mais preparados deputados
que se dedicam a dar contribuição à agricultura de nosso estado. É um conhecedor,
um batalhador. É um pai de família exemplar, um cidadão querido e respeitado em
toda a nossa região. Não fosse só por isso, ainda dedica a esta Casa, com muito
zelo,  seu mandato.  É  um dos  mais  presentes,  um lutador  por  Minas  Gerais.  Ele
sempre teve neste parlamentar o reconhecimento da sua atuação ilibada em favor de
Minas e dos mineiros. Presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes, ontem durante
o seu trabalho em favor de Minas e dos mineiros, sofreu uma tentativa de agressão
física. Vieram ao seu encontro para agredi-lo fisicamente. Isso não pode acontecer
nesta Casa. Tratamos todos os visitantes que trazem aqui suas opiniões com o maior
respeito, mesmo que as opiniões daqueles que aqui venham contribuir para o debate
não  sejam  as  nossas.  Sempre  respeitamos,  nunca  desrespeitamos,  e  o  ocorrido
ontem não pode ficar impune. Peço a V. Exa. e ao deputado Adalclever Lopes que
investiguem, que denunciem e que façam valer a justiça, para que um deputado como
Antônio Carlos Arantes ou qualquer membro deste Parlamento não seja agredido no
exercício do seu mandato. Alguém que veio aqui ontem participar do debate teria o
direito de agredir o deputado Antônio Carlos Arantes, que aceitou a divergência, de



1613
____________________________________________________________________________

forma democrática e humilde? Quando terminou a audiência, o deputado teve de ser
socorrido pela Polícia Legislativa, para não ser agredido na Casa dos mineiros, na
Casa  dos  trabalhos,  na  Casa  da democracia,  no  Parlamento  mineiro.  Isso  é  um
absurdo. Não podemos, presidente, concordar com essa situação. Posições têm de
ser assumidas. Essa situação não pode se repetir. Estavam ali o deputado Antônio
Carlos  Arantes  e  o  deputado  Felipe  Attiê.  Algumas  pessoas  que  não  queriam  a
aprovação de um requerimento para discutir, na cidade de Juiz de Fora, a questão
econômica do Estado, intimidaram o deputado Arantes. Elas foram para cima desses
dois deputados, para agredi-los. Essa página tem de ser rasgada, esquecida, porque
não pode ser relembrada em nenhum momento. Não agredimos ninguém, recebemos
todos  bem,  mas  agredir  um  parlamentar,  da  envergadura  desse  homem,  que
representa Minas, que está no exercício do seu mandato, nós não podemos aceitar.
Ele é, sem dúvida alguma, um dos mais competentes deputados da Casa, zeloso de
suas obrigação. Ele é, sem dúvida,  um dos mais votados,  e vai  ser agredido por
alguém que veio aqui participar do debate? Sr. Presidente, fiquei indignado ontem, ao
terminar a reunião. Fui ao encontro dele, me solidarizei com ele e com o deputado
Felipe Attiê. Neste momento deixo aqui meu pedido para a Casa providenciar uma
ação contra bandidos que vêm aqui para agredir, em vez de debater. Para finalizar,
presidente,  quantas  vezes  este  parlamentar  ficou  trancado  numa  sala,  após  a
audiência, para também não ser agredido por pessoas que vinham aqui muito mais
para  desconstruir  um debate que para criar  uma ideia  e uma sugestão? Passou.
Graças a Deus nunca fui agredido, e, ontem, o deputado Antônio Carlos Arantes só
não  o  foi  porque  nossa  competente  Polícia  Legislativa  o  socorreu  a  tempo  e
intercedeu nessa questão. Imaginem se o fato se consumasse e um deputado fosse
agredido aqui no ambiente de trabalho? Estamos num momento em que isso não
podia, sequer, ser imaginado, quanto mais ser motivado. Presidente, solicito que a
Mesa tome as devidas providências, no caso de ontem, que envolveu e deputado
Antônio Carlos Arantes e o deputado Felipe Attiê.

O presidente – Esteja certo, deputado Duarte Bechir, em nome de todo o Poder
Legislativo, que estamos plenamente solidários com o deputado, e as providências
serão  tomadas  energicamente  para  que  esse  fato  nunca  mais  ocorra  aqui.  A
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democracia comporta divergências, mas, nos planos da educação, da cidadania e do
bom  comportamento.  Pode  ficar  tranquilo  que  as  providências  serão  tomadas
imediatamente.

O deputado João Leite – Minha manifestação, Sr. Presidente, é uma manifestação
de preocupação. Já estou aqui há seis mandatos, e V. Exa. já está há mais tempo.
Nunca vi  na história  da  Assembleia Legislativa o que aconteceu com o deputado
Antônio  Carlos  Arantes.  O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  como  todos  os
deputados, tem prerrogativas, prerrogativa de manifestação, prerrogativa de palavra.
A  população  de  Minas  Gerais  deu  ao  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  essas
prerrogativas;  além  do  mais,  trata-se  de  um  dos  deputados  mais  atuantes  e
presentes, e gosto sempre de chamá-lo de amigo da agricultura. O deputado Antônio
Carlos Arantes está presente em todos os momentos. Não é possível, Sr. Presidente,
hoje  continuarmos  esta  reunião  se  não  for  dada  uma explicação  aos  deputados.
Estamos debaixo de ameaças agora na Assembleia Legislativa? Há um deputado
nesta Casa que se considera dono da Assembleia: ameaça sua assessoria, traz para
aqui dentro pessoas para ameaçar os deputados. Não aceitamos. Para esta reunião
continuar,  é  preciso  haver  uma  palavra  da  Mesa  da  Assembleia  em  defesa  do
deputado Antônio Carlos Arantes e do deputado Felipe Attiê. Sr. Presidente, queria
sua atenção. Para esta reunião continuar, temos de ter uma palavra oficial da Mesa
da  Assembleia.  Estava  dizendo  que  há  um  deputado  aqui  que  ameaça  sua
assessoria,  traz  aqui  para  dentro  pessoas  para  ameaçar  os  deputados  que  não
concordam com ele, ou seja, quer aqui um monte de ovelhinhas aceitando tudo o que
ele  diz.  Já  fui  agredido  nesta  Casa com uma garrafada  quando era  da  situação;
agora,  como  oposição,  continuaremos  a  ser  agredidos?  Isso  é  inaceitável.  A
Assembleia  tem  de  tomar  uma  posição  oficial  contra  o  que  aconteceu  com  o
deputado  Antônio  Carlos  Arantes.  Não  aceitamos  isso;  não  é  possível  que  a
Assembleia vá se dobrar a um deputado que quer mandar. Se quer trazer pessoas
aqui dentro para se manifestarem, está tudo bem, mas, para nos agredir, não dá. Se
não fosse a polícia da Assembleia Legislativa, uma polícia desarmada, o deputado
Antônio Carlos Arantes estaria aqui machucado, teria sofrido agressão física. Eles
vêm  aqui  nos  ameaçar.  É  possível  um  deputado  mandar  na  Assembleia?  Nós
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elegemos uma Mesa, com presidente, vice-presidente – V. Exa. –, secretários, mas
há um deputado que manda, ameaça seus assessores aí na Mesa, traz pessoas para
nos ameaçar. Exigimos uma manifestação oficial da Mesa da Assembleia, pois, do
contrário, não queremos reunião mais. Nós estamos ameaçados. Ao ameaçarem o
deputado Antônio Carlos  Arantes,  todos nós fomos ameaçados;  ao ameaçarem o
deputado  Felipe  Attiê,  todos  nós  fomos  ameaçados.  Agora  vai  ser  assim  na
Assembleia? Estamos no Plenarinho, temos um pensamento; se ele for contrário ao
de quem foi trazido por aquele deputado para cá, seremos agredidos,  tomaremos
garrafada,  teremos  de  brigar  no  braço?  E  se  um  deputado  agredir  uma  pessoa
dessas? O que acontecerá? Olha, avacalharam a Assembleia Legislativa. Isso não é
possível.  É  necessário  haver  uma  manifestação  oficial  da  Mesa  em  defesa  do
deputado Antônio Carlos Arantes e do deputado Felipe Attiê, pois não é possível esta
horda vir  à  Assembleia  Legislativa  e  ameaçar  deputados.  Meu amigo,  meu irmão
deputado Hely Tarqüínio, sei que alguns deputados querem se manifestar, pois estão
indignados com o que aconteceu com o deputado Antônio Carlos Arantes, presente
na Assembleia o tempo inteiro. Se aconteceu com ele, acontecerá comigo e poderá
acontecer com V. Exa., com qualquer um. Então, Sr. Presidente, peço a V. Exa. que
ouça os meus colegas que querem se manifestar, mas depois suspenda a reunião
para entendimentos. É a minha solicitação.

O presidente – Meu amigo, meu irmão deputado João Leite – e todos aqui são
meus irmãos –, somos companheiros em um Poder forte, mas também vulnerável. V.
Exas. sabem como é a nossa militância em relação aos Três Poderes, mas estejam
certos  de  que,  atingindo  o  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  eles  me  atingem
diretamente, pois sou amigo dele particular antes de ser deputado. Queremos dizer
que, se atingiram um deputado, atingiram a todos. Trabalharei particularmente por
isso e tenho a certeza de que todos os membros da Mesa também farão o mesmo.
Tenho  de  ser  um  magistrado  aqui.  É  lógico  que  tenho  de  cumprir  o  Regimento
Interno,  mas  sobretudo  blindar  o  Poder  Legislativo  sob  todos  os  aspectos,
principalmente  o  físico,  porque  houve  agressão.  Estejam  certos  de  que  a  Mesa
tomará providências enérgicas e oficiais diante da imprensa e dos Poderes. Podem
ficar tranquilos. O aspecto partidário não pode prevalecer aqui. Os partidos se anulam



1616
____________________________________________________________________________

no elenco que compõe o leque da representação popular. Então, o Poder Legislativo
é neutro, mas, nesse caso, precisa estar uníssono. Faremos a defesa à altura dos
valores do deputado Antônio Carlos Arantes e de todos os parlamentares. Fiquem
tranquilos. Todos poderão se manifestar, mostrar sua posição e fazer avaliações, dar
sugestões à Mesa. É lógico que a Mesa depende de todos nós. Faremos agora a
chamada dos oradores inscritos.

O deputado João Leite – Presidente, reitero o pedido de suspensão da reunião,
para entendimento.

Suspensão da Reunião
O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  10  minutos  para

entendimentos entre as lideranças. Estão suspensos os nossos trabalhos.
Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.
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, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

que  o  Projeto  de  Lei  nº  105/2015  seja  distribuído  à  Comissão  de  Defesa  do
Consumidor,  em razão da natureza da matéria.  Ficam mantidos a  distribuição às
Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira e os demais atos processuais
praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 20 de maio de 2015.
Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

que  o  Projeto  de  Lei  nº  1.158/2015  seja  distribuído  à  Comissão  de  Defesa  do
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Consumidor,  em razão da natureza da matéria.  Ficam mantidos a  distribuição às
Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira e os demais atos processuais
praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 20 de maio de 2015.
Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 738 a 740/2015, da Comissão
de Direitos Humanos, 745, 749, 750 e 799 a 801/2015, da Comissão de Segurança
Pública,  751  a  759  e  793  a  798/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  778/2015,  da
Comissão de Administração Pública, 784/2015, da Comissão de Meio Ambiente, 785
a 787/2015, da Comissão de Fiscalização Financeira, e 788 a 792/2015, da Comissão
da  Pessoa  com  Deficiência.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do  Regimento
Interno.

Leitura de Comunicações
–  A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:
de Direitos Humanos – aprovação, na 7ª Reunião Extraordinária, em 14/5/2015, do

Requerimento nº 573/2015, da Comissão de Assuntos Municipais;
de  Segurança  Pública  (2)  –  aprovação,  na  19ª  Reunião  Extraordinária,  em

14/5/2015, dos Requerimentos nºs 531, 603 e 622 a 624/2015, do deputado Sargento
Rodrigues, 580 a 587, 599, 614, 617, 620, 640 a 642, 651 e 677/2015, do deputado
Cabo Júlio, e 597 e 598/2015, do deputado Anselmo José Domingos; e aprovação, na
10ª Reunião Ordinária, em 19/5/2015, dos Requerimentos nºs 678, 717, 718 e 723 a
730/2015, do deputado Cabo Júlio, 715/2015, do deputado Anselmo José Domingos,
e 719/2015, do deputado Sargento Rodrigues;

de  Educação  –  aprovação,  na  7ª  Reunião  Ordinária,  em  14/5/2015,  do
Requerimento nº 660/2015, do deputado Ulysses Gomes;

e  de  Esporte  –  aprovação,  na  6ª  Reunião  Ordinária,  em  19/5/2015,  do
Requerimento nº 720/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva;
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e pelo deputado João Magalhães – informando sua renúncia como membro efetivo
da Comissão de Segurança Pública (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do art.

232 do Regimento Interno,  o Requerimento Ordinário nº  1.314/2015,  do deputado
Cabo Júlio, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 790/2015; e o
Requerimento Ordinário nº 1.337/2015, do deputado Doutor Wilson Batista, em que
solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  33/2015  (Arquivem-se  os
projetos.);  e,  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  os
Requerimentos Ordinários nºs 1.291, 1.292, 1.293, 1.294, 1.295, 1.297, 1.298, 1.299,
1.300,  1.301,  1.302,  1.303 e 1.304/2015,  do deputado João Vítor  Xavier,  em que
solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.526, 2.263, 2.559 e 2.593/2011,
2.940 e 2.957/2012, 4.049, 4.227, 4.682 e 4.777/2013 e 4.880, 5.515 e 5.674/2014,
respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 1.305, 1.307, 1.308, 1.321, 1.322,
1.323 e 1.331/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento
dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.256  e  2.373/2011,  4.364/2013,  1.367  e  1.301/2011,
5.321/2014 e 2.493/2011, respectivamente; o Requerimento Ordinário nº 1.309/2015,
do deputado Paulo Lamac, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.740/2011; os Requerimentos Ordinários nºs 1.296, 1.310, 1.311, 1.316, 1.317, 1.318
e  1.319/2015,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  o  desarquivamento  dos
Projetos  de  Lei  nºs  2.725/2011,  5.717/2015  e  1.016,  827,  826,  586  e  720/2011,
respectivamente;  o  Requerimento  Ordinário  nº  1.312/2015,  do  deputado  Antônio
Carlos Arantes, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.952/2011; o
Requerimento  Ordinário  nº  1.313/2015,  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e
Duarte Bechir, em que solicitam o desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.364/2014;
os  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.324,  1.325,  1.326,  1.327  e  1.328/2015,  do
deputado Neilando Pimenta,  em que solicita  o desarquivamento do Projeto de Lei
Complementar nº 16/2011 e dos Projetos de Lei nºs 2.177, 2.308/2011, 3.245/2012 e
4.514/2013, respectivamente; o Requerimento Ordinário nº 1.329/2015, do deputado
Leonídio Bouças, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.666/2014;
o  Requerimento  Ordinário  nº  1.330/2015,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que
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solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de Lei  nº  5.126/2014;  e os  Requerimentos
Ordinários nºs 1.333. 1.334, 1.335 e 1.336/2015, do deputado Lafayette de Andrada,
em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei  nºs 4.472 e 4.650/2013 e
5.056 e 5.304/2014, respectivamente.

Questões de Ordem
O deputado  Felipe  Attiê –  Sr.  Presidente,  estamos  nesta  Casa  de  Leis  com  a

representação pluripartidária e da sociedade mineira. Temos de aceitar as opiniões
contrárias e respeitar os colegas aqui. Ontem procuramos discutir a terceirização, um
assunto  polêmico.  A Comissão de Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo
trouxe ao debate, convidou os sindicalistas e todos os segmentos para falarem sobre
o problema, que está afligindo o País. Foi uma oportunidade para que este deputado
explicasse que a terceirização afeta a produtividade e que lucros são dados pela
concorrência. Se os carros da Fiat forem mais caros do que os carros produzidos na
Ásia e na Europa, não se venderão carros da Fiat, não teremos dólar para importar
telefone,  celular.  Fiz várias  explicações sobre  esse assunto,  economista que sou.
Debati  mostrando aos sindicalistas que a melhor coisa é termos o pleno emprego
para que os salários subam e para que as pessoas tenham condições de pedir mais
pela mão de obra ofertada. Essa é a regra do capitalismo, é a regra do mercado. Não
se  estipula  salário  por  decreto.  Se  as  montadoras  demitirem  em  massa,  os
trabalhadores, logo depois, vão estar na porta da fábrica disputando uma vaga em
mil. O que vai acontecer com os salários? Os salários vão cair. Ontem estávamos
debatendo ideias e até cobrando alguns posicionamentos sobre o que é atividade-
meio e atividade-fim. Foi um debate. Mas, infelizmente, há pessoas que vieram para a
Assembleia – foi  um único sindicalista que fez isso – com o espírito de ir  para o
campo de futebol. Trouxe sua claquete, toda paga pelo sindicato. A primeira coisa que
eles fizeram, quando chegaram aqui, foi dar um murro naquele vidro laminado. Sou
novo na Casa, mas, se o vidro corta, o sujeito teria ficado sem a mão, porque é um
vidro  velho  o  do  Plenarinho.  Estávamos  para  começar  a  reunião,  e  eles:  “Nós
chegamos, estamos aqui, cuidado, hein!”. Deram um murro. Nessa hora – o Antônio
Carlos é um sujeito muito pacífico –, mandei chamar a Polícia Legislativa e disse:
“Isso aqui vai dar confusão”. O Antônio Carlos, mais ponderado, disse: “Chamem a
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polícia. Ele deu um murro aqui, vão acabar ficando sem a mão, vão agredir e ainda
vão ser prejudicados”. Chegaram aqui, e a ideia era a seguinte: terceirização é coisa
de  ladrão.  Então,  ia  um  empresário  falar  na  televisão,  e  eles  eram  contra,  eles
falavam assim, se a pessoa fosse da área de transporte: “Ô patrão ladrão, vai pegar
no  volante”.  Quer  dizer,  o  nível  da  discussão  ficou  baixo,  porque  para  eles
terceirização é coisa de ladrão, coisa que não presta. Hoje há uma tendência mundial
de terceirização no mundo. E o pior: há 13 a 15 milhões de terceirizados no Brasil,
como as mulheres que limpam o nosso gabinete. Hoje de manhã uma delas estava
dobrando os saquinhos, tudo bonitinho. Estava tudo limpo, graças aos terceirizados
da Assembleia. De 13 a 15 milhões de trabalhadores estão em várias empresas de
prestação de serviço cujos donos não são ladrões. Há muita coisa errada, “gato” e
coisas que precisam ser combatidas. Locação de mão de obra para não pagar direito
trabalhista  não  é  a  finalidade  da  terceirização.  A  terceirização  é  para  dar
produtividade à economia brasileira. O Ministério do Trabalho, a polícia, todo o mundo
tem de agir para evitar esse tipo de coisas. O Senado precisa discutir melhor essa lei,
mas tem de votar, porque não dá para ficar 12, 15 anos discutindo. O que aconteceu?
Eles falaram disso lá, e o clima sempre de hostilidade. Se falarmos, gritam; se não for
o que querem ouvir, impedem a pessoa de falar, batem, gritam, impedindo o debate.
O pior, esse cidadão, que não conheço, perguntou: “Qual é seu nome, deputado? O
senhor está falando aí...” – porque não lhe agradou o que falei, não era o que ele
queria ouvir: que terceirização é coisa de ladrão, ele teria ido lá só para ouvir isso?
Ele perguntou meu nome, eu falei: “Felipe Attiê. E o senhor?”. Ele disse: “PP. Sou
sindicalista,  e  é  assim  que  eles  me  conhecem”.  Esse  cidadão  é  que  estava
comandando a claquete e criando esses problemas todos numa verdadeira torcida
organizada, daquelas de pior estilo, para quebrar as coisas. Vamos dar nome aos
bois,  porque  temos  sindicalistas  aqui,  o  Celinho  é  sindicalista,  manifestou  suas
posições, questionou. Eu critiquei o deputado Rogério sobre esta luta entre capital e
trabalho que eles querem pregar para explicar a terceirização – coisa de marketing do
século XIX, estamos no século XXI. Na verdade, coloquei os pontos nos “is”. Esse
cidadão, ao sair, ofendeu o deputado Antônio Carlos, chamou-o de vagabundo e de
ladrão. Primeiro, ele poderia ter saído por debaixo do Plenário, direto e ir  embora,
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mas subiu para xingar o deputado Antônio Carlos de ladrão e vagabundo e de outras
coisas mais. Depois, o que ele fez? Partiu para cima dele. Na verdade, ele queria sair
de lá coroado, cometer uma agressão e criar um incidente para marcar uma posição
do sindicato dele, que é uma pessoa, segundo me explicou o pessoal do PT, de alto
radicalismo.  Nem  o  PT  concorda  com  ele.  Então,  ele  é  uma  pessoa  de  alto
radicalismo. Aí, oportunistas de plantão aproveitam para pôr fogo na caldeira. A gente
vai conhecendo alguns deputados – não vou falar nomes – que querem pôr fogo em
Roma junto, aproveitam que está pegando fogo, se puderem, jogam gasolina, e se
pudesse a gasolina espirrar e queimar uns três, quatro deputados que não estão em
conluio com eles, vão achar bom. Foi lamentável esse papo, porque o debate, fora
disso, foi de alto nível, porém prejudicado o tempo todo por essa torcida de futebol
que estava lá,  do sindicato deles, com agressões e palavras de baixo calão. Não
conseguimos  ter  um  ambiente  melhor  por  causa  disso.  Se  convocamos  para  um
debate,  é  democrático,  numa  discussão,  o  sujeito  ficar  gritando,  xingando,
ofendendo? Isso é calúnia, é difamação. O pior: faziam papeizinhos a mando. E até
deputado foi lá dar sugestão de tema. Faziam papeizinhos e pregavam na vitrine para
a hora que a câmara os filmasse: “Empresário é tudo ladrão. Terceirização é coisa de
vagabundo”. Faziam esses tipos de ofensas pessoais e morais, falando das pessoas,
colocando esses cartazes que confeccionavam na hora. E na hora de sair, além de
xingar o deputado Antônio Carlos Arantes, esse sujeito partiu para cima dele, e o
Antônio Carlos, que também não é um sujeito parado, partiu para cima dele. Eu me
afastei para o fundo e pensei que, se estávamos na Assembleia e fosse preciso dar
voadora, também daria voadora. Não é a minha praia, mas também não vou apanhar.
Aonde chegamos? Isso aqui é um ringue de luta ou uma casa de leis? Esta é uma
casa democrática de debate ou de fazer arruaça, bagunça e desordem? Há pouco
tempo, houve um pessoal aqui, até ligado a nós, que também fez uma arruaça, uma
desordem, de palavras de baixo calão, e fomos contra. Não penso que seja questão
de oposição ou situação, precisamos ter dignidade, respeito ao trabalho das ideias,
ao campo democrático, à discussão, ao contraditório, respeitando as ideias do PT, do
PP,  respeitando  os  contraditórios.  Rotular  as  pessoas  de  forma  mesquinha  e
intransigente não conduz ao bom debate. O radicalismo não constrói nada. E se é



1622
____________________________________________________________________________

para fazer isso, que marquem uma sessão de The Ultimate Fighter, levaremos nossa
turma  que  defende  a  terceirização,  eles  levarão  a  outra  turma  que  é  contra,  e
marcamos o espetáculo no Mineirinho com venda beneficente de ingressos.  Será
feito  o  espetáculo  que  querem,  o  espetáculo  da  selvageria,  da  agressão,  da
infelicidade de uma casa de leis, que deve se fundamentar na lei, na instrução, no
projeto. Tenho a certeza de que o presidente Adalclever Lopes, homem equilibrado e
avalista  das  nossas  prerrogativas,  e  V.  Exa.,  esse  grande  médico,  humanista  e
filósofo do Alto Paranaíba, Dr. Hely Tarqüínio, que preside a nossa Assembleia neste
momento, e a Mesa serão mais rigorosos. Não podemos permitir que venha gente
aqui para atrapalhar nossos trabalhos. Eles não vêm aqui para defender uma ideia,
mas para agredir, explodir, e, daqui a uns dias, estarão com bombas, ou seja, não se
contentam  em  permanecer  no  campo  das  ideias.  Essas  pessoas  sempre  criam
problemas na Assembleia  e precisam ser  fichadas.  Deve haver  um arquivo  delas
porque estão aqui para causar o caos social. Não estão aqui para avançar no embate
do contraditório nem assumir posições. E esta é a grande vantagem do Parlamento: o
entendimento, a construção. Foi vergonhoso o que aconteceu aqui ontem, um debate
em que vieram representantes da Fiemg e dos sindicatos, e que poderia ter sido algo
que engrandecesse a discussão,  mas no final  foi  manchado pela  atitude daquele
sindicalista e do seu grupo, que estavam exaltados e queriam, de toda forma, um The
Ultimate  Fighter na  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo.
Devolvo a palavra a V. Exa., na certeza de que a Assembleia precisa agir, porque se
qualquer colega nosso for vítima disso, seja de qualquer partido, estarei solidário a
ele, em respeito à sua família, à sua integridade, à vontade que tem de trabalhar e à
liberdade de expressão,  que é sagrada.  Minas é a  liberdade,  e precisamos  ter  a
nossa liberdade de expressão na Assembleia garantida por esta Mesa. Obrigado.

O presidente – É certo, deputado Felipe Attiê, que um Estado civilizado não pode
submeter o diálogo ao estado selvagem, ao estado natural, que tanto prejudicou o
mundo. Estamos no Estado do diálogo, no Estado da conversa. E quero mais uma
vez afirmar que o Poder Legislativo tem partidos das mais diferentes ideologias no
campo das ideias,  mas se anula no poder  de servir  o povo,  no poder do Estado
civilizado, da emancipação do homem, da cidadania. Gostaria, aliás, de anunciar, por
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informação do deputado Vanderlei Miranda, que há uma reunião programada para as
16 horas, a ser conduzida pelo presidente desta Casa, deputado Adalclever Lopes,
para tomar uma posição enérgica para que isso nunca mais possa acontecer.

O deputado Vanderlei Miranda – Sr. Presidente, gostaria de complementar que essa
reunião, às 16 horas, será feita com os presidentes das comissões. Acabei de falar
com o presidente Adalclever Lopes, que se comprometeu a tratar desse assunto com
os presidentes de comissões nessa reunião. Obrigado.

O presidente – Obrigado pela informação correta, deputado.
O deputado Sargento Rodrigues – Gostaria de aproveitar a última parte da fala do

deputado  Felipe  Attiê  para  ressaltar  a  gravidade  desse  fato.  Obviamente,  não
interessa  aqui  a  coloração  partidária  do  deputado  agredido;  independentemente
disso, não podemos permitir coisas dessas. Portanto, na qualidade de presidente da
Comissão de Segurança Pública, estarei hoje, às 16 horas, nessa reunião com os
demais presidentes de comissões. Aliás, o próprio deputado Antônio Carlos Arantes é
o  presidente  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo.
Imaginem  admitir  que  uma  pessoa  venha  participar  de  um  debate  e  pratique
visivelmente o crime de ameaça.  Já solicitei  à  Polícia Legislativa  que providencie
imediatamente as imagens dessa agressão, que nos possibilitará até a identificação
do agressor. Mas, para ser mais propositivo e pragmático, precisamos que a Mesa da
Assembleia providencie urgentemente a identificação de todo e qualquer cidadão que
adentre as dependências da Casa, como já vêm fazendo várias assembleias do País,
além dos órgãos do Judiciário, do Ministério Público e do Executivo, onde os próprios
deputados  têm  de  se  identificar  para  entrar  –  e  vejam  que,  por  delegação
constitucional,  somos os fiscais do Poder Executivo.  Portanto,  passou da hora de
começarmos a identificar quem aqui adentre, e há fatos concretos que fundamentam
a decisão da Mesa nesse sentido. Não é difícil caracterizar o crime que aconteceu
ontem, deputado Bonifácio Mourão, nosso decano, nosso professor de direito nesta
Casa. Ele é tipificado como ameaça no art. 147 do Código Penal, que diz o seguinte:
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de
causar-lhe mal injusto e grave. Ou seja, caberia uma ação mais incisiva, e aproveito
para, como exemplo, fazer uma crítica à Polícia Legislativa, que tinha de ter dado voz
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de prisão em flagrante a esse cidadão. A Polícia Legislativa falhou, foi omissa. Fato
semelhante  aconteceu em audiência  da  Comissão de Direitos  Humanos,  e nosso
próprio colega deputado Durval Ângelo, agindo sob a legalidade, prendeu o então
Maj. Domingos Sávio de Mendonça, pelo mesmo crime: ameaça. Vejam que o major
foi preso pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Portanto, a
nossa Polícia Legislativa  foi  omissa ou,  se teve  cuidados  sob o  aspecto jurídico,
falhou.  É  uma  cobrança  que  faço  como  presidente  da  Comissão  de  Segurança
Pública desta Casa. Temos de exigir uma postura mais firme da Polícia Legislativa,
até porque aqui dentro ela é a polícia; não existe outra polícia aqui. Não é à toa que o
Poder Legislativo dispõe sobre a organização da sua própria polícia. Mas o deputado
Durval Ângelo prendeu o Maj. Domingos Sávio de Mendonça, à época presidente da
associação dos oficiais, porque, segundo consta, ele teria ameaçado uma pessoa no
Plenarinho. Ele foi conduzido, levado, e a prisão em flagrante foi ratificada. Nem por
isso o deputado Durval  Ângelo  foi  atacado ou teve  diminuída a sua condição de
deputado. Portanto, o fato é gravíssimo, e estamos requerendo as imagens. Vamos
tratar disso com o presidente da Assembleia, ressaltando que proceder à identificação
das pessoas é algo para ontem, é urgente. Infelizmente, nesta Casa há um processo
lento e burocrático para a tomada de decisões, seja sobre requerimentos, seja sobre
ofícios que chegam à Mesa ou são despachados. Mas esse fato não pode cair em
águas passadas.  É preciso  que se tome uma decisão urgente,  e essas serão as
ponderações  que  farei  ao  presidente  da  Assembleia.  Se  eu  estivesse  no  recinto
naquele momento, eu mesmo teria dado voz de prisão porque, em flagrante delito,
qualquer um do povo pode fazê-lo; já a polícia, deve. Caberia ao próprio deputado
Antônio Carlos Arantes ou a qualquer parlamentar que estivesse presente prender o
cidadão em flagrante delito, porque as ameaças foram muito claras, foram nítidas,
como é testemunha o deputado Roberto Andrade, que teve de intervir  para que o
deputado Antônio Carlos Arantes não sofresse violência física, já que a verbal ele já
tinha sofrido. Não podemos admitir isso. Mais cedo, eu e o deputado João Leite, na
Comissão de Segurança Pública, estávamos discutindo sobre uso indevido e tráfico
de drogas dentro da UFMG. Olhem como as coisas estão caminhando neste país!
Imaginem  que  havia  um  grupo  de  estudantes  da  Fafich,  e  o  diretor,  ao  sair  da
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faculdade, queria pressionar o reitor a não tomar providências dentro da UFMG, como
se o uso indevido e o tráfico de drogas devessem continuar. Eu disse ao reitor: olhe, o
senhor pode ser enquadrado na própria lei de tráfico se não tomar providências, se o
senhor  for  omisso.  Então  nós  não  podemos  permitir  o  absurdo  a  que  estamos
chegando, da inversão de valores, de pessoas que praticam crime à luz do dia, que
escancaradamente  chamam  o  deputado  de  ladrão,  xingam  o  deputado  de
vagabundo,  mas  nenhuma  providência  é  tomada  dentro  do  Parlamento.  Não
podemos  permitir,  presidente,  sob  pena  de  continuarmos  a  ser  achincalhados,
humilhados, maltratados por pessoas que vêm aqui nas audiências públicas. Era uma
audiência  pública  com  debate  de  ideias,  e  o  debate  deveria  prevalecer.  Daqui  a
pouco, as autoridades convidadas terão medo de comparecer. Se estão fazendo isso
com  o  deputado  dentro  da  Assembleia,  imaginem  com  outro  convidado  que  não
corresponda à  expectativa? Olhem,  não podemos compactuar  com essa decisão.
Tem de ser uma decisão firme. A primeira providência que a Assembleia tem de tomar
é quanto à identificação de todos aqueles que adentram o Poder Legislativo, seja
aqui, no Palácio da Inconfidência, seja no prédio do Edifício Tiradentes. Ou seja, uma
identificação, como nos condomínios privados, em que o cidadão chega, apresenta a
identidade, que é escaneada, e então o deixam entrar. Isso, presidente, vai facilitar e,
de certa forma, exercer um controle social,  que fará o cidadão pensar duas, três,
quatro vezes. Digo isso em razão da experiência que tenho nessa atividade, e sei que
a Mesa não só pode, como deve, porque, se a Mesa não tomar uma providência, se
ela titubear e não exigir que se faça isso, caso amanhã aconteça algo mais grave, a
Mesa foi devidamente avisada, a Mesa foi cobrada, a Mesa foi provocada. Portanto
encerro minhas palavras dizendo que esta Mesa foi eleita por nós e eleita, eu diria,
com absoluto respaldo de todos os 77 deputados. Nós exigimos providências desta
Mesa e principalmente da pessoa do presidente. Se estivesse lá, deputado Antônio
Carlos Arantes, eu não pensaria duas vezes, até porque, do ponto de vista do direito
penal, o meu raciocínio é muito rápido e eu diria ao cidadão: você está preso em
flagrante. Eu chamaria a viatura da Polícia Militar, e ele sairia daqui algemado até a
delegacia. Ele sairia daqui preso. Mas infelizmente aconteceu isso quando eu não
estava lá. Sabemos que V. Exa. tem perfil de deputado muito tranquilo, muito calmo,
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conciliador, e certamente, se não tivesse ficado esperto, acabaria sendo agredido a
socos  e  pontapés,  porque  verbalmente  foi  duramente  agredido.  Então  nós
rechaçamos, não compactuamos com nenhum ato indevido contra deputado desta
Casa. Não podemos permitir isso, Sr. Presidente. Encerro aqui as minhas palavras,
fazendo um apelo a V. Exa. para que a minha questão de ordem seja levada à Mesa
e  que  o  presidente  decida,  o  mais  rápido  possível,  tomando  as  providências.
Obrigado a V. Exa.

O presidente – Pode crer, deputado Sargento Rodrigues, que a Mesa não vai se
furtar à expectativa de todos nós. Isso nos atinge. Eu também me sinto atingido, não
só eu, mas também o presidente. Na reunião,  vamos ouvir  a todos para fornecer
subsídios e tomar providências pela soma de todo o posicionamento dos deputados,
que, como parece, estão na mesma direção – é lógico, é o respeito ao companheiro.
Estejam tranquilos porque a Mesa não se furtará a tomar as providências à altura da
expectativa de todos nós, deputados, identificados contra essa agressão que o nosso
colega sofreu.

O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, serei extremamente breve e rápido nas
minhas palavras, até porque aprendi, nestes 10 anos em que aqui estou, que acordos
devem  ser  cumpridos,  quando  feitos  aqui  pelas  lideranças.  Como líder  do  Bloco
Verdade e Coerência, fiz um acordo com o deputado Durval Ângelo para entrarmos
no prosseguimento da discussão do veto ao governador ao referido Projeto de Lei nº
22.620. V. Exa. disse muito bem que todos os que me precederam, por unanimidade,
estão solidários aos deputados Antônio Carlos Arantes e Felipe Attiê. Agora falo não
como  líder  do  bloco,  mas  como  o  parlamentar  Gustavo  Corrêa.  Aqueles  que
conhecem a forma como milito  na vida pública sabem das minhas posições.  Sou
extremamente  claro,  sendo  elas  populares  ou  impopulares.  Jamais  vim  a  este
Parlamento para fazer demagogia e jogar com a plateia ou com quem quer que seja.
Há  muitos  anos,  sendo  parlamentar  da  base  governista,  este  parlamentar  vem
sugerindo às Mesas desta Casa que tomem medidas, haja vista que, nos últimos
anos, determinados parlamentares – alguns aqui estão e outros já não se encontram
–  fizeram  com  que  as  manifestações  das  galerias  e  do  público  presente  nas
comissões se tornassem não manifestações democráticas, mas sobretudo agressões.
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Aqui este parlamentar já citou inúmeras vezes: “Vamos nos espelhar nos exemplos
que  aqui  foram  dados  pelo  deputado  Sargento  Rodrigues”.  Vamos  olhar  para  a
Câmara dos Deputados e o Senado Federal, onde todo cidadão, qualquer que seja, é
obrigado  a  dar  a  sua  identidade,  ser  reconhecido  e  receber  ali  autorização  para
frequentar  determinados  locais  nessas  casa.  Nos  últimos  anos,  fui  presidente  da
Comissão  de  Administração  Pública,  que  lida,  sobretudo,  com  os  servidores  do
Estado. Vivemos momentos de crise e dificuldades de reajustes salariais nos últimos
anos. Quantas e quantas vezes este parlamentar se sentiu ameaçado e, se não fosse
a compreensão e a ajuda da nossa Polícia Legislativa, possivelmente já teria sofrido
agressões, como sofreu. Nos últimos meses, determinado parlamentar veio a este
microfone reclamar que a plateia das galerias se manifestava. Sou solidário a todos.
Neste momento, sou um defensor do Parlamento e como V. Exa. já bem disse, com
sua sensatez, prudência e tranquilidade que lhe são peculiares, tenho certeza de que
esta Mesa tomará as providências e medidas necessárias para dar tranquilidade e
segurança, a fim de que todos os parlamentares aqui exerçam exatamente o seu
mandato.  Da  mesma forma  como o  deputado  Sargento  Rodrigues  elencou,  este
parlamentar – e já iria fazer isso – solicita à Mesa da Assembleia Legislativa, e não à
Polícia Legislativa, que pegue as fitas para fazermos exatamente um detalhamento
das  ações  que  foram  implementadas,  e  saber  se  houve  a  participação  de
determinado parlamentar, se alguém instigou ou coisas desse tipo. Volto a dizer que
muitas  vezes  a  plateia...  Como o  deputado  Durval  Ângelo  sabe muito  bem, este
parlamentar é contra. Eu, particularmente – e que me perdoe o público presente e
que me assiste – sou favorável que as galerias sejam fechadas, porque, nos últimos
anos,  – hoje sou oposição e  já  fui  situação lá  atrás  –  muitas  vezes  os oradores
naquela tribuna não conseguem nem se pronunciar em razão das manifestações da
plateia  que  acabam  sendo  influenciadas  por  alguns  parlamentares.  Portanto
elaboraremos um requerimento solicitando à direção da Casa que tome as medidas
cabíveis e aplicáveis, de acordo com o que for exatamente demonstrado nas fitas.
Essa era a minha ponderação. Espero, Sr.  Presidente, darmos prosseguimento ao
acordo formulado por este parlamentar juntamente com o deputado Durval Ângelo.

O deputado Celinho do Sinttrocel – Presidente, agradeço a oportunidade de estar
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aqui  também  manifestando-me a  respeito  do  ocorrido  ontem  aqui  na  Assembleia
Legislativa na audiência proposta para debater a terceirização, o Projeto de Lei nº
4.330. Ouvi aqui atentamente o pronunciamento de vários deputados e, em nome da
bancada do PCdoB, gostaria de dizer que não concordamos com qualquer tipo de
agressão  a  qualquer  deputado,  não  compactuamos  com  esse  tipo  de  atitude.  A
democracia é o direito de todos nós. Hoje estamos em um momento importante em
defesa da democracia, mas, diante de alguns posicionamentos colocados aqui no
Plenário, quero dizer que não podemos concordar em classificar uma pessoa A ou B,
que agiu certo ou errado, como sindicalista. Os sindicalistas do nosso país, aqui em
Minas, em todos os momentos em que estiveram nesta Casa, vêm para se posicionar
em defesa dos trabalhadores, e não com o propósito ou com atitude coordenada pelo
movimento sindical para fazer agressão a qualquer deputado. Então, se existe uma
pessoa  que  agiu  de  forma  errada  tem  de  ser  nominada  com  sua  identificação
pessoal, e não de sindicalista. Dessa forma, não traz o movimento sindical ao debate.
Não queremos concordar com esse posicionamento de listar o movimento sindical
neste debate porque acho que todas as defesas colocadas ontem foram em favor dos
trabalhadores, e não em defesa de agressão a qualquer parlamentar que nesta Casa
hoje presta os trabalhos do Parlamento. Portanto, quero deixar isso registrado em
nome da bancada do PCdoB e quero também dizer que não podemos afirmar que
algum  deputado  aqui,  dentre  os  77,  tenha  orquestrado,  patrocinado  ou  orientado
atitude pessoal de um cidadão. Também quero pedir tranquilidade na Casa para que
possa  ser  feita  uma  apuração  imparcial,  porque  não  podemos  trazer  essa
responsabilidade de forma imatura. Faço uma defesa aqui do movimento sindical e
também  dos  deputados  que  possivelmente  foram  ameaçados  de  agressão,  bem
como de todos os deputados que passaram nesta Casa ontem, porque não vi, em
momento algum, naquela audiência, coordenação de parlamentares para que uma
atitude dessa natureza pudesse ocorrer. Essa é a minha manifestação. Deixo clara
aqui  a  defesa  do  movimento  sindical  de  todos  os  sindicalistas  do  nosso  estado,
afirmando que a participação deles nesta Casa é legítima e necessária em defesa
dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado de Minas Gerais.

O presidente – Está certo. A Mesa e todos os deputados vão criar um modelo de
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disciplina nas comissões e na circulação aqui dentro do Plenário.  Na verdade, no
Plenário está tranquilo, mas, pelo menos lá fora, na circulação do pessoal e dentro
das  comissões,  se  faz  necessário  criar  um  modelo  disciplinar  em  que  não  se
confunda  liberdade  com  libertinagem.  A  liberdade  por  si  só  é  conjugada  com
responsabilidade. E o que a Mesa vai fazer é criar um modelo a fim de que possamos
conviver democraticamente em todo o espaço do Poder Legislativo – nas comissões,
no Plenário –, com o respeito e o decoro tão exigidos deste Poder.

O deputado Professor  Neivaldo  –  Obrigado,  presidente.  Como o  último a  falar,
gostaria de reforçar algumas análises aqui ditas. Primeiro, também estive junto aos
deputados Celinho do Sinttrocel, Geraldo Pimenta e Rogério Correia participando do
debate  que  acreditamos  ser  importante.  É  lógico  que  houve  divergências  nesse
debate, mas devemos continuar a fazê-lo no campo político, no campo das ideias,
com as divergências que são claras. Agora, algumas questões importantes: primeiro,
há um ditado que diz: “pau que bate em Chico, bate em Francisco”. Então é preciso
ficar claro, como foi colocado inclusive pelo deputado Felipe Attiê, que aqui também
aconteceram  manifestações  e  ações  que  nos  ofenderam.  Então,  não  importa  se
oposição  ou  situação,  todos  temos  que  ser  respeitados.  Da  mesma forma,  num
determinado momento, houve ações de grupos que vieram ao Plenário e ofenderam a
base  de  governo.  Então  também  não  podemos  permitir.  Concordamos  que  deve
haver  debate,  deve  haver  divergências  no  campo das  ideias,  mas  não  podemos
aceitar  desrespeito  de  forma  alguma.  Não  podemos  aceitar  agressões  físicas  de
forma alguma. Não podemos aceitar nenhum tipo de agressão aos parlamentares,
mas não podemos criminalizar os sindicalistas. O deputado Felipe Attiê também foi
feliz quando disse “um sindicalista”. Uma pessoa agiu equivocadamente, de forma
intempestiva. Então foi apenas um. Baseado numa ação, não podemos criminalizar
os  nossos  companheiros  e  companheiras  sindicalistas.  Os  nossos  companheiros
sabem respeitar, também vêm para debater e não são marginais, não são bandidos.
Quero deixar claro isso aqui. Uma pessoa agiu de forma equivocada, e essa ação
deve  ser  analisada,  e,  se  necessário,  punida.  Mas  isso  não  pode  criminalizar  o
movimento sindical. Então não importa se é da oposição, se é da situação, temos que
receber  os  movimentos,  temos  que  respeitá-los,  e  eles  também  têm  que  nos
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respeitar.  Não  podemos  aceitar  agressões  de  forma  alguma,  nem  ao  deputado
Antônio  Carlos  Arantes,  nem ao deputado Professor  Neivaldo,  e a  nenhum outro
deputado. Temos que fazer o debate no campo das ideias. Mas que fique claro que
não  podemos  criminalizar  o  movimento  sindical  simplesmente  pela  ação  de  uma
pessoa  no dia  de  ontem.  Para  terminar,  quero  dizer  que estávamos  lá  ontem,  e
nenhum deputado que é contra a  terceirização instigou,  em nenhum momento,  a
confecção de cartazes, palavras de ordem. Nós, deputados, estávamos lá, fizemos a
discussão no campo das ideias, e, em nenhum momento, incentivamos isso. Tanto é
que, quando a agressão aconteceu – que também não vi –, nenhum de nós estava
mais no Plenário.  Já tínhamos feito o nosso debate e nos retirado.  E o deputado
Antônio  Carlos  Arantes  recompôs  o  quórum  e  continuou com a  ação.  Então não
estávamos mais lá, não participamos, não concordamos e não compactuamos com
esse tipo de atitude. Como também as nossas centrais,  no meu caso a CUT, não
compactuam com esse tipo de ação.

O deputado Durval Ângelo – Só quero lamentar o acontecido. Acho que vivemos um
processo de muita intolerância e intransigência na sociedade, e de fundamentalismos
também, políticos e religiosos. Estamos vendo hoje a tragédia no Oriente Médio, com
o Estado Islâmico. Acho que é um sinal claro disso. Numa sociedade democrática,
temos que conviver com o diferente. Já dizia Voltaire: “Posso discordar de tudo que
falares, mas defenderei até a morte o teu direito de dizeres”. Quero deixar também
claro e prestar solidariedade ao deputado Arantes, presidente da comissão. Acho isso
inconcebível. Na Comissão de Direitos Humanos a gente sempre trabalha com temas
polêmicos,  exaltados.  Recentemente  fizemos  uma  reunião  com  quase  duas  mil
pessoas neste Plenário.  Já fizemos com 500,  700,  800 pessoas, e,  várias vezes,
como presidente da comissão, tive de exercer o poder de polícia que me é conferido.
Já tivemos de prender delegados, delegadas, coronéis,  policiais e cidadãos. Esse
mesmo cidadão já foi  pivô de uma atitude desrespeitosa na comissão,  e agi  com
firmeza com ele. Depois disso, há 10 anos, não tivemos problema nenhum. Quero
dizer que, tendo essa visão democrática do respeito, sempre insisto, na Comissão de
Direitos Humanos, que as pessoas têm de ser chamadas de excelência ou senhor,
isso é fundamental. É um tratamento que sempre impomos lá, para entenderem que
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há  dignidade  no  Parlamento,  não  é  uma  questão  de  popularizar,  mas  de  não
vulgarizar o Parlamento. Então,  quero prestar solidariedade.  Acho que ficou claro,
todos os deputados disseram, que foi uma atitude isolada. Tivemos também outros
sindicalistas  contra  a  questão da  terceirização,  mas  com tratamento  respeitoso  e
democrático.  Não  podemos  deixar  que  nada  descambe  para  a  violência.  Esse
cidadão  foi  quatro  vezes  candidato  a  governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,
inclusive na última eleição. Acho que não teve muita sorte, não teve muitos votos.
Isso não é  o  jeito  de  tratar.  Todo posicionamento,  deputado Arantes  ou  qualquer
deputado presidente de comissão, que tiver, para manter, garantir  a ordem, tem o
nosso apoio e o nosso respaldo. Temos uma posição pessoal, individual, talvez até
partidária, sobre o projeto de terceirização, mas entendemos que, acima de tudo, está
o respeito à diferença e à visão de cada cidadão. Principalmente um presidente de
comissão tem de ser respeitado. Então, nossa solidariedade, nosso apoio e nosso
repúdio veemente a atitudes como essa. Não vou me delongar, pela hora e também
porque  o  presidente  já  disse  que  a  Mesa  tomará  providências.  Vamos  assinar
embaixo as providências tomadas pela Mesa.

O deputado Léo Portela – Claro, presidente. Quero também me solidarizar com o
deputado  Arantes  porque  senti  na  pele,  há  cerca  de  um  mês,  quando  meu  pai,
deputado  Lincoln  Portela,  único  deputado  federal  de  Minas  que  tem  100%  de
presença,  considerado  cabeça  do  Congresso  pelo  Diap,  deputado  de  cinco
mandatos, muito atuante, conduta ilibada, séria, proba, se posicionou contra o projeto
da terceirização em Brasília.  É importante dizer  que ele é contra e se posicionou
contra  o projeto de  terceirização.  Mas,  quando ele chegou ao Plenário,  deputado
Arantes, foi cercado por uma horda de bárbaros, vestidos com a camisa da CUT. Não
posso dizer que eram filiados, sindicalizados, não posso dizer que era gente da CUT,
mas eram pessoas que ostentavam a camisa da CUT. Cercaram meu pai, um homem
de 62 anos, 20 homens, 20 brucutus, e o agrediram e também a jornalista que o
acompanhava. Agrediram uma mulher. É preciso dizer que ele era e é contra o projeto
de terceirização, e assim se posicionou. Temos de atentar para que essa atrocidade
não venha para esta Casa. Temos de atentar para que esses hordas, essas turbas
descontroladas  de  bárbaros,  pelegos,  não  venham  para  esta  Casa  sem  controle
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algum e agridam os nossos parlamentares, como fizeram com o senhor e com meu
pai, deputado Lincoln Portela. Peço, presidente, atenção da Mesa para esse caso.
Que  a  Mesa  da  Assembleia  se  posicione  duramente  contra  esses  homens
agressores, criminosos, que se levantam contra o Poder Legislativo de Minas Gerais.

Discussão e Votação de Pareceres
– A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez,  os  Pareceres de  Redação Final  dos Projetos  de  Lei  nºs  260 e 420/2015  (À
sanção.).

2ª Fase
O presidente – Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

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

O presidente – Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 22.620, que altera a Lei Delegada nº 179, de 1º/1/2011, que
dispõe sobre a organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder
Executivo do Estado, e a Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, que dispõe sobre a
estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de
parecer.  Designado  relator  em  Plenário,  o  deputado  Paulo  Lamac  opinou  pela
manutenção do veto. Continua em discussão o veto. Com a palavra, para discutir, o
deputado Paulo Lamac, que ainda dispõe de 13 minutos e 31 segundos para o seu
pronunciamento. Na sua ausência, com a palavra, para discutir, o deputado Bonifácio
Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão* – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queremos
começar a discussão desse veto levantando uma questão de ordem. Farei com muita
serenidade,  porque,  depois  de  um  debate  acalorado  sobre  os  acontecimentos
recentes nesta Casa, precisamos de mais serenidade, principalmente para levantar
uma questão de ordem que me parece extremamente importante.

Iremos encaminhar à assessoria de V. Exa. uma cópia da questão de ordem que
estamos  levantando.  V.  Exa.,  como  um  presidente  muito  atento  que  sempre  foi,
sentirá a profundidade dessa questão de ordem.
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Questão de Ordem
O deputado Bonifácio Mourão – O deputado que esta subscreve, com fundamento

nos  arts.  165 e  166 do Regimento  Interno,  vem  formular  a  seguinte  questão  de
ordem, para esclarecer, na prática, o alcance da aplicação do disposto no parágrafo
único  do  art.  243  do  Regimento  Interno.  Diz  o  parágrafo  único  do  art.  243  do
Regimento  Interno:  “Parágrafo  único.  Haverá  cópia  das  proposições  em  pauta,
inclusive dos pareceres e das emendas”. Solicita-se que seja esclarecido o alcance
do dispositivo, para que seja claramente definido qual seria o integral conteúdo do
processo a que se refere o artigo, de forma a abranger, no caso de veto a proposição
de lei,  as razões de veto publicadas. No caso do veto, o principal documento é a
mensagem que encaminha as razões, conforme dispõe o inciso VI do parágrafo único
do art. 171 do Regimento Interno. A Mensagem n° 13/2015, foi publicada no Diário do
Legislativo no dia 2/4/2015 e certamente está disponível neste Plenário. No entanto, a
mensagem apenas “encaminha” as razões de veto. Em caso de dúvida quanto ao
conteúdo da mensagem, é necessário cotejar o seu texto com o conteúdo publicado
das razões de veto, razão pela qual entendemos que este documento também deve
integrar  o  processo.  Para  fundamentar  a  questão  de  ordem,  na  aplicação  do
Regimento Interno ao caso concreto ora em discussão, isto é, na aplicação prática a
que se refere o art. 165, informamos que as Razões de Veto à Proposição de Lei nº
22.620, de 2015, foram publicadas originalmente na edição de n° 58, ano 123, do
Minas Gerais, no dia 27/3/2015, Diário do Executivo, página 2. O texto publicado é o
seguinte:  (– Lê:)  “Nesse diapasão” – o governador  assim está se expressando –,
“concluiu-se que o desmembramento da área de recursos humanos da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão em uma nova estrutura atrairia aportes financeiros
que,  no  momento  presente,  serão  mais  bem  aproveitados  em  setores  voltados
diretamente ao atendimento do interesse público emergente”. Não é, entretanto, este
o texto que consta da Mensagem n° 13, de 2015, que encaminha as Razões de Veto.
No mesmo dia 27 de março, foi publicada uma edição extra do Minas Gerais, com
uma rerratificação das razões de veto, justificada pela existência de erro material (p.
3). E é nessa rerratificação que se encontra o texto que deu origem à Mensagem n°
13, de 2015, que transcrevemos: (– Lê:) “Com a manutenção da Ouvidoria-Geral do
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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”. Como há
discrepância  entre  os  dois  textos,  é  necessário  que  ambos  sejam  cotejados  e
incluídos  nos  documentos  do  processo.  Portanto,  solicita-se  que  a  presidência
considere que o correto entendimento e que a aplicação prática do parágrafo único do
art. 243 do Regimento Interno determinam que, no caso do veto, sejam incluídos no
processo os documentos mencionados, para melhor esclarecimento da matéria a ser
votada. A inclusão pode, inclusive, ser feita sem qualquer prejuízo ao andamento dos
trabalhos nesta Casa. Basta que a presidência acolha a presente questão de ordem e
determine  à  assessoria  que  traga  ao  Plenário,  no  menor  prazo  possível,  que
certamente não deve exceder alguns minutos, os exemplares impressos do Minas
Gerais – o da edição n° 58, ano 123, de 27/3/2015, e o da edição extra de 27/3/2015
–, que estão depositados na Biblioteca Camilo Prates, da Assembleia Legislativa, os
quais,  após  copiados,  deverão  ser  devolvidos  à  coleção.  Sala  das  Reuniões,
20/5/2015.  Só  um  minutinho.  Exatamente  por  isso  quero  continuar,  deputado
Lafayette de Andrada. Como sei que esta questão de ordem não interrompe o nosso
tempo de 1 hora, vamos continuar falando, para que possamos continuar o debate. A
presidência  poderá  autorizar  a  questão de  ordem  e tentar  trazer  aqui  os  jornais.
Continuaremos, e V. Exa. contará nosso tempo. De acordo, presidente?

O presidente – Gostaria de dizer que – acho que essa opinião não é minha, mas de
todos,  representamos  todo  o  Poder  Legislativo  –  nessa  tramitação  a  Mesa  será
bastante  cristalina  de  modo  a  ser  fidedigna  com  todo  o  Regimento  Interno,  na
expectativa da situação e da oposição, para que isso venha a Plenário, no caso da
votação, e que todos tenham conhecimento pleno dos detalhes e de todo o corpo da
matéria.  Vamos  encaminhar  à  Mesa  essa  solicitação  para  uma  análise  bastante
minuciosa, de forma a satisfazer a todos. Com a palavra, para continuar a discutir, o
deputado Bonifácio Mourão.

Vamos levantar outra questão de ordem, mas, antes, vamos conceder aparte ao
ilustre deputado Lafayette de Andrada.



1635
____________________________________________________________________________

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  –  Ilustre  deputado  Bonifácio
Mourão,  V.  Exa.,  como  parlamentar,  sempre  foi  para  nós  motivo  de  orgulho,
principalmente  por  tê-lo  na  bancada  do  PSDB.  V.  Exa.  é  a  referência  de  um
parlamentar  estudioso,  que  traz  uma  importante  questão  de  ordem  sobre  Minas
Gerais, sobre razões diversas.

Estamos aqui a discutir e a votar veto encaminhado pelo governador, e eis que há
duas  razões  de  veto.  Qual  delas  iremos  examinar  e  qual  iremos  debater?  É
importante sua questão de ordem, mas quero ir um pouco mais na questão de fundo,
de mérito, desse veto.

No início do ano, S. Exa., o governador, encaminhou para a Assembleia Legislativa
um projeto de reforma administrativa, dizendo que era urgente porque o Estado só
poderia  começar  a  funcionar,  a  trabalhar,  se  fosse  votada  emergencialmente  a
reforma administrativa. No bojo da reforma administrativa, criam-se as secretarias,
entre elas a Secretaria de Recursos Humanos, que seria desmembrada da Secretaria
de  Planejamento.  As  razões  que  acompanharam  o  projeto  diziam  que  a  reforma
administrativa não traria nenhum impacto financeiro. Não concordamos na ocasião
com o que foi discutido aqui, mas falaram com todas as letras: ”Não haverá impacto
financeiro nessa reforma administrativa”. O governador veta o projeto dele mesmo.
Acho que esse é o único caso na história do Brasil. Ele cria, a Assembleia discute,
aprova,  mas  ele  veta  o  projeto  dele  próprio.  E  com  qual  argumento?  Impacto
financeiro. Ah, pelo amor de Deus! Estamos na Arca de Noé sem o Noé, inteiramente
sem rumo. Se o governador encaminha para a Assembleia um projeto, afirmando que
não  haverá  impacto  financeiro,  a  Assembleia  discute,  vota,  aprova,  e  ele  o  veta
porque haverá impacto financeiro, podemos ver em que desgoverno estamos.

Quero ainda, deputado Mourão, aproveitar o debate que aconteceu na Assembleia,
quando veio o projeto da reforma administrativa. O relator, na ocasião, era o líder do
PT,  o  deputado  Rogério  Correia.  Trago  as  notas  taquigráficas  das  palavras  dele
naquela ocasião.  Palavras do deputado Rogério  Correia,  líder  do  PT e relator  da
matéria do Plenário, no dia da votação: ”Queria chamar a atenção, deputado Cabo
Júlio, para a importância que tem essa secretaria, por isso fiz o parêntese para falar
da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e agora falo da Secretaria de Recursos
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Humanos. Ora, não foi correto existir apenas a Secretaria de Planejamento sem que
houvesse a secretaria para cuidar do funcionário público; foi errado fazer com que o
planejamento não tivesse a adequação de seu servidor público. Por isso o governo
está criando a Secretaria de Recursos Humanos, que cuidará do servidor público, que
foi muito judiado; o choque de gestão judiou demais do servidor público, que agora,
Srs.  Deputados  e  Sras.  Deputadas,  precisa  de  uma  secretaria  que  não  seja  a
supersecretaria de planejamento, em que apenas uma pessoa achava que mandava
em todo o Estado, com escritórios estratégicos. Não, agora teremos também uma
secretaria,  deputados  e  deputadas,  para  cuidar  dos  servidores  públicos,  de  sua
carreira, tratá-los com o carinho que merecem”.

Aí  o  governador  veta isso.  Então é  uma de duas:  ou  tudo o que ele  falou  era
mentira, ou seja, este governo não se incomoda nada com o servidor público – e é o
que vem mostrando, porque esse governador não liga para o funcionalismo –; ou
então tudo isso era balela, porque o governador, após encaminhar para cá um projeto
criando a Secretaria de Recursos Humanos, veta – ele mesmo – o projeto.

Ou  seja,  o  que  o  partido  do  governo  fala  aqui  não  se  escreve,  é  só  balela,
enganação, mentira. Aliás, sempre dizem que o PT é o partido da mentira, e está aqui
agora, com todas as letras, documentado. O partido da mentira falou: vamos criar
uma secretaria, porque gostamos do servidor público, e, agora, esse mesmo partido
que falou isso veta a criação dessa secretaria depois de ela ter sido aprovada pela
Assembleia  Legislativa.  É  o  completo  desgoverno.  Muito  obrigado,  deputado
Bonifácio Mourão, pelo aparte, e volto a insistir que estamos na Arca de Noé sem
Noé, em uma nau sem rumo. Este é o retrato do governo de Minas Gerais.

O  deputado  Bonifácio  Mourão*  –  Gostaria  de  completar  o  aparte  do  deputado
Lafayette  de  Andrada,  que  leu  trechos  do  pronunciamento  do  deputado  Rogério
Correia. Lembro-me bem, deputado João Leite e deputado Lafayette de Andrada, de
que  o  deputado Rogério  Correia  falou  aqui  –  e  falou  repetidas  vezes  –  que não
haveria  nenhuma  despesa  com  a  criação  da  Secretaria  de  Recursos  Humanos;
depois o governador, em sua primeira mensagem, alega que estava vetando porque
havia  aumento  de  despesas;  apenas  na  segunda  mensagem  ele  diz  que  isso
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aconteceu devido à criação da ouvidoria do povo. Aí, já faz uma confusão, e depois
falaremos a respeito.

O deputado Durval  Ângelo (em aparte)*  – Deputado Bonifácio Mourão,  primeiro
quero dizer da minha satisfação e alegria de poder fazer um aparte a um parlamentar
que respeito muito nesta Casa, foi o relator da nossa Constituinte e é alguém que
admiro muito.

Falarei agora sobre a questão de ordem. Os arts. 165, 166, 167, 168 e 169, que
tratam dessa matéria, estabelecem, com muita clareza, o momento da questão de
ordem.  E  aí  está  a  sabedoria  do  presidente  em remeter  para  a  Mesa,  porque o
momento apropriado para essa questão ser levantada seria antes de o parecer ser
dado em Plenário ou no momento em que estivesse sendo dado. A partir do momento
em que o deputado Paulo Lamac deu o parecer, qualquer questão de ordem posterior
tem  de  ser  remetida  à  Mesa  da  Assembleia  Legislativa,  e  depois  caberá,  como
estabelece o próprio Regimento Interno, recurso, no prazo de dois dias. Então, até
antes da votação – e só na terça-feira à noite cumpriremos o prazo de seis reuniões
para iniciarmos a votação desse veto –, teremos prazo mais do que suficiente para a
Mesa ser consultada e encaminhar a este Plenário, e há os dois dias para o recurso.
Então, a decisão não prejudica a continuação da discussão do projeto. As questões
são pertinentes e, ao mesmo tempo, temos que confrontá-las com práticas anteriores,
acontecidas em outros vetos aqui no Plenário; não vejo problema nenhum nisso.

Agora, a respeito da abordagem do deputado Lafayette de Andrada, gostaria de
dizer  que  o  próprio  governo,  quando  encaminhou  a  reforma  administrativa,
encaminhou também as despesas decorrentes do projeto. Na mensagem originária
do governador, estava claro que a reforma administrativa implicava despesas, e havia
os  valores  delas  e  onde  iriam  cortar.  Então,  se  ele  alega  a  intervenção  de  um
deputado para dizer que não havia despesa, digo que havia sim.

Agora,  coerência  teve  o  governador  Fernando  Pimentel,  grande  coerência.  Ele
mandou uma proposta original dentro de um limite de gastos. A partir do momento em
que esta Assembleia Legislativa, usando de seu poder constitucional, alterou esse
projeto, fazendo mudanças e transferências de órgãos e, ao mesmo tempo, recriando
um órgão como a ouvidoria, que estaria extinta na reforma original, o governo está
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tendo coerência. Na mensagem do veto, ele fala sim que aumentaria a despesa, pois
nós mudamos o projeto.

É evidente que a decisão soberana é do Plenário hoje. Faz parte da democracia
manter ou derrubar o veto do governador. A argumentação da previsão de despesa
na  mensagem  original  se  modifica  após  o  processo  de  votação  nesta  Casa.  O
governo  contra-argumenta  dizendo  que  não  haveria  gasto.  Então,  nas  duas
mensagens, o governador Fernando Pimentel demonstra muita coerência.

Partindo da verdade ou partindo da mentira, o piso salarial da educação está aí.
Essa é a verdade. Depois de 12 anos seguidos de greves angustiadas e dramáticas
na  educação,  com  paralisação  de  50,  80,  112  dias,  pela  primeira  vez  temos  a
perspectiva de ficar quatro anos sem greve. A verdade está para os aposentados da
categoria. Estou requerendo minha aposentadoria após 34 anos como professor da
rede estadual.  O governador  trouxe a verdade. O aumento para os ativos será o
mesmo para os aposentados. Essa é a verdade. Como nos dizia a velha escolástica,
deputado  Lafayette:  é  a  relação  da  adaequatio,  a  adequação  da  realidade  ao
intelecto. Aí vemos fato concreto de verdade, com uma reflexão inteligente e capaz
quanto ao sentimento da sociedade sobre o que representa novamente o governo
Fernando Pimentel.

Obrigado pelo aparte, nobre colega.
O  deputado  Bonifácio  Mourão*  –  Farei  uma  pequena  observação  sobre  o

pronunciamento  do  deputado  Durval  Ângelo,  a  quem  respeito  muito.  Temos  uma
amizade independente das nossas posições partidárias. Reconheço publicamente o
seu trabalho de diálogo muito benfeito como líder do governo. V. Exa. trabalha com
serenidade,  o  que  é  essencial  a  um  líder.  Na  medida  do  possível,  V.  Exa.  tem
desenvolvido esse diálogo.

Quanto  ao  conteúdo  das  suas  palavras,  quero  falar  inicialmente  do  prazo  para
levantar questão de ordem. O Regimento Interno não prevê essa condição, e sim que
o tempo desse procedimento tem de ser de, no máximo, 5 minutos. Isso consta no
art.  166. E não prevê que a questão de ordem tem de ser imediatamente após a
leitura de projeto ou algo semelhante. Portanto, estamos dentro do prazo, não há
nada a destempo.
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Em referência  à posição do governador  Pimentel  do PT,  V.  Exa.  disse que,  em
razão de alterações da Assembleia, ele também alterou seu procedimento, e aí citou
o aumento de despesas. Mas não foi bem assim. Na Mensagem nº 58, a primeira,
conforme  mostrou  o  deputado  João  Leite  em  pronunciamento  nesta  Casa,  o
governador diz. (– Lê:) “Nesse diapasão, conclui-se que o desmembramento da área
de recursos humanos da Secretaria de Planejamento e Gestão em nova estrutura
atrairia aportes financeiros que no momento presente serão melhor aproveitados em
setores voltados diretamente ao atendimento do interesse público emergente”. Então,
antes  de  enviar  a  segunda  mensagem,  o  governador  já  falava  que a  criação  da
Secretaria de Recursos Humanos aumentava despesas. Isso veio ao encontro do que
a oposição dizia aqui, do que falamos bastante, ou seja, do aumento de despesa, e
veio ao desencontro do que a bancada de sustentação do governo dizia – não V.
Exa.,  mas  o  deputado  Rogério  Correia.  Lerei  o  que  ele  disse:  “Essa  reforma
administrativa que votamos tem custo zero para o governo. Nada custará ao Estado
do ponto de vista de criação de secretarias, porque outras foram extintas. Esse foi um
cuidado que o  Parlamento quis  ter,  um cuidado para  que nós,  ao  votarmos,  não
ampliássemos  o  custeio  do  Estado através  da  máquina  administrativa  diante  das
crises internacional e nacional que vivemos”.

Deputado João Leite, vamos conceder-lhe um aparte. V. Exas., deputados Duarte
Bechir, Antônio Carlos Arantes, Sargento Rodrigues, têm visto que estamos com um
compromisso muito grande com a verdade. Quando falamos, mostramos. O deputado
Rogério Correia disse que não haveria aumento de despesa, e estou lendo aqui o
pronunciamento dele,  o próprio  governador  disse que haveria.  Então,  onde fica a
verdade por parte do governo? Estamos mostrando a verdade.

Com muito prazer, concedo aparte ao ilustre amigo e grande deputado João Leite.
O deputado João Leite (em aparte)* – Pelo menos um deputado grande.
Deputado Mourão,  parabéns.  Novamente V.  Exa.,  que conhece como poucos o

Regimento da Assembleia e também a Constituição do Estado de Minas Gerais, nos
dá uma aula aqui nesta tarde. Parabenizo-o.

Deputado Mourão, tenho a resposta que a Mesa não lhe quis dar. A Assembleia
Legislativa está se notabilizando pela burocracia. Imagine que estamos há poucos
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metros da biblioteca. Então, qual a dificuldade de o presidente da Mesa pedir para
virem os exemplares do Minas Gerais? Vi aqui alguns se levantarem dizendo que não
se pode trazer de jeito nenhum. Estamos ficando cada dia mais burocratas. Era só
sair daqui, ir  à biblioteca e buscar. Mas tenho uma notícia para o senhor: não vão
encontrar. Já tentamos. Ele não existe.

O deputado Bonifácio Mourão* – Não há o Minas Gerais nessa data.
O deputado João Leite (em aparte)* – Ele não existe. Não me lembro, nos meus

seis mandatos, de acontecer de um governo não mandar a cópia da edição extra.
Isso é documento que viabiliza um parecer, uma votação. Vamos votar no escuro?

O deputado Bonifácio Mourão* – Deputado João Leite,  vou interrompê-lo só um
minutinho.  Se  não  existe  na  biblioteca,  não  deve  existir  com  nenhum  deputado.
Vamos lançar  um desafio  aqui:  o  deputado que tem essa edição extra do  Minas
Gerais do dia 27/3/2015 que a apresente para nós.

O deputado  João  Leite  (em  aparte)*  –  Vamos  lançar  um  desafio.  Nunca vi  na
Assembleia  Legislativa  termos  um  parecer  e  a  Assembleia  Legislativa  tocar  a
discussão de um projeto sem termos esse documento fundamental. É o envio de uma
mensagem do governador à Assembleia Legislativa. Isso é fazer papel de palhaço.
Estamos aqui no meio de uma fraude das mais rasteiras que poderiam existir.

Tenho  aqui  o  documento.  A solicitação  foi  feita  pelo  deputado  Felipe  Attiê.  A
resposta da Assembleia Legislativa foi a seguinte: (– Lê:) “Prezado deputado Felipe
Attiê, em atendimento a sua solicitação, informamos que a biblioteca da Assembleia
Legislativa  de  Minas  Gerais  não  recebeu”  –  vou  repetir  –  “não  recebeu,  até  o
momento, a versão impressa da edição extra do diário oficial, Minas Gerais, publicado
no dia 27/3/2015.  De acordo com a informação da Imprensa Oficial  do Estado,  a
mencionada publicação pode ser consultada em formato eletrônico no  site daquele
órgão  na  internet,  mas impressa não  recebemos.  Em  caso de dúvidas  ou  novas
solicitações,  permanecemos  à  disposição.  Atenciosamente,  Gerência-Geral  de
Documentação e  Informação,  Gerência  de  Atendimento  e  Pesquisa”.  Está  aqui  a
nominata:  “Deputado  solicita  cópia  da  edição  extraordinária  do  Minas  Gerais de
27/3/2015. Observação: não veio a edição impressa. A versão eletrônica não atende”.
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Encaminho a V. Exa. para que junte a documentação dessa fraude que está sendo
colocada aqui na Assembleia Legislativa.

O deputado Bonifácio Mourão* – Qual  é a data desse documento da biblioteca,
deputado João Leite?

O deputado João Leite (em aparte)*– A data é 9/4/2015, às 10h13min. Solicito ao
deputado Duarte Bechir que entregue a V. Exa. para que junte essa documentação.

O presidente quis fazer o “enrolation”. Aqui nós gostamos disto: “Quem sabe daqui
a dois dias vamos ter a resposta”. Era tão simples ir aqui à biblioteca da Assembleia
Legislativa e constatar que ele não existe e que estamos aqui fazendo absolutamente
nada,  porque  não  temos  um documento  que ampare  a  legalidade desta  reunião,
discutindo um projeto que não tem um parecer, um veto do governador que não tem a
documentação na Assembleia Legislativa.

Isso  é  um  escândalo.  O  presidente  da  Assembleia  Legislativa  tem  de  tomar
providência. O governador do Estado não teve o cuidado de mandar a edição da
rerratificação desse imbróglio.  Na leitura que V.  Exa.  fez do parecer  do  deputado
Rogério Correia, há algumas passagens que doem em mim, doem em qualquer um.
Ele faz um breve comentário e lá pelas tantas fala que o governador Pimentel faz
muito bem em criar a secretaria de recursos humanos, pois ela cuidará do servidor
público que foi muito judiado. Ele continua: “O choque de gestão judiou”. Essa palavra
é muito carregada de preconceito, porque judiar é fazer o que o judeu merece: pau,
bater no judeu. O judeu era levado para a judiaria. Era um gueto, onde ele vivia em
virtude da perseguição. Foi assim em Varsóvia, foi assim na inquisição na Espanha,
foi assim na inquisição em Portugal. Judiar é bater nos judeus. É torturar o judeu. Se
eu estivesse mais apercebido naquele momento, teria solicitado para retirar dos anais
da  Assembleia  Legislativa,  caríssimo  Carlos  Eduardo  Navarro,  essa  expressão
carregada de preconceito contra o povo judeu, que contribuiu para a construção deste
país e para o Estado de Minas Gerais.

É lamentável o que estamos vivendo em Minas Gerais. Concordo plenamente com
V.  Exa.  O  nosso  governador  disse  “ouvidoria”  em  lugar  de  “secretaria”,  depois
rerratificou. Houve várias retificações, mas é preciso outras agora para dar legalidade
ao que estamos fazendo, senão isso tudo será anulado. V. Exa., com conhecimento,
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deverá anular toda essa discussão. Lembrando o deputado Sargento Rodrigues, o
professor de direito constitucional vai anular toda essa situação vivida aqui. Não há
documento para embasar essa discussão.

Quero lembrar que ele disse que a ouvidoria é como uma secretaria. Ano passado,
a  ouvidoria  gastou,  ouvindo  as  pessoas,  R$6.000.000,00,  isso  é  investimento.  A
secretaria de Estado custou R$246.000.000,00. Não há comparação legal, não há
comparação de investimentos.

Quero parabenizá-lo. V. Exa. faz um desafio para a Mesa da Assembleia Legislativa
e para todos os deputados. Quem tiver uma versão impressa desse Minas Gerais, por
favor, ajude a Assembleia Legislativa, pois neste momento estamos dentro de uma
ilegalidade  concreta,  que  V.  Exa.  levantou  muito  bem.  Parabéns.  V.  Exa.,  como
sempre, é muito atento.

O deputado Bonifácio Mourão* – Agradeço ao deputado João Leite pelo tanto que
somou ao nosso pronunciamento com seu aparte enriquecido de conteúdo. Vamos
conceder aparte, com muito prazer, ao deputado Antônio Carlos Arantes.

Antes, vou fazer uma observação em relação à inexistência da edição extra de
rerratificação  que  a  biblioteca  acaba  dizendo  que  não  existe.  Se  não  existe  na
biblioteca pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, não existe
em nenhum gabinete de deputado. É preciso que o povo de Minas Gerais saiba que
todos  os  deputados  –  nosso  líder  deputado  Gustavo  Corrêa  e  o  nosso  grande
companheiro deputado Dilzon Melo sabem – recebem o Minas Gerais todos os dias,
mas por que não tem esse? Na biblioteca não há. Os deputados não têm. Vamos a
fundo  nessa  questão.  Se  esse  Minas  Gerais não  existir,  o  deputado  João  Leite
acabou de falar, vamos buscar a aplicação do Regimento Interno a esse veto que
estamos discutindo. Quem sabe sem consequência todos teremos de voltar à estaca
zero em todo esse procedimento?

A publicação da lei,  deputado Sargento  Rodrigues, é exatamente para ninguém
alegar que ignora a existência da lei. É para efeito de publicidade. É para efeito de
conhecimento de terceiros.

Se não foi  publicada,  não pode produzir  efeitos.  Deputado Sargento  Rodrigues,
aplicaremos  o princípio  latino  que diz  “Sublata causa,  tollitur  effectus”,  extraída  a
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causa, acabam todos os efeitos. Não estando no  Minas Gerais,  não pode produzir
sequer um efeito.

Vamos  apurar.  A Mesa,  conforme decidiu  o  deputado  Hely  Tarqüínio,  eminente
presidente, decidirá a respeito. Mas é preciso decidir com muito cuidado, porque se
não existir isso no Minas Gerais a situação se torna muito mais grave.

Neste momento, concedemos aparte ao deputado Antônio Carlos Arantes, nosso
colega e amigo.

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  (em  aparte)  –  Muito  obrigado,  deputado
Bonifácio Mourão, nosso líder, pessoa que tem experiência. Temos de saber ouvi-lo
para crescermos juntos.

Quando esse projeto foi votado aqui na Casa, fiz a seguinte manifestação: qualquer
gestor público ou qualquer gestor de empresa privada, qualquer gestor que cuida da
área  financeira,  que  autoriza  pagamentos,  avalia  a  condição  financeira  daquela
empresa ou daquele órgão público, quando o poder público está em boas condições
financeiras, significa que ele pode buscar novas despesas. Foi o que o governador
Pimentel fez: encaminhou a esta Casa um projeto de lei criando novas secretarias,
criando novos cargos,  novas subsecretarias,  aumentando os salários.  Fiquei  feliz,
isso é prova de que nosso governo do PSDB deixou um Estado em belas condições
financeiras,  dando  ao  novo gestor  a  capacidade  de ampliar  órgãos  e  ao  mesmo
tempo cargos.

Agora  vemos  uma grande  contradição.  Ele  mesmo encaminha,  aprova  e  agora
pede para que aquilo seja extinto. Isso mostra que o governo está batendo cabeça,
que o governo está desnorteado, que ainda não sabe qual é o rumo que quer. Às
vezes é complicado quando você lida com pessoas que não têm o norte definido,
porque apresentam uma proposta hoje, e amanhã essa proposta não tem valor. Aí
não se pode dar segmento, e isso não é bom. Fica algo difícil de entender, como foi
ontem na comissão. Eu não entendi a reação de pessoas ali. Um representante de
sindicato lá dizia que qualquer cidadão que apoia a terceirização é ladrão. Temos de
tirar  o  chapéu e  respeitar  o  microempresário,  o  pequeno e  o  grande  empresário
brasileiro.  Eles pagam muito imposto, vivem numa turbulência danada. Falo que o
pior da terceirização é não ter emprego. É o desemprego que está assolando este
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país.  Cada dia  as  notícias  são piores,  são mais  tristes.  É  só  ver  as  notícias  da
Mercedes  hoje.  Terrível,  tantos  pais  de  família  estão  perdendo  o  emprego.  Isso
mostra que o modelo petista de governar não está dando certo.

Aqui em Minas Gerais o governo Pimentel e sua equipe estão batendo a cabeça.
Tanto é que temos aqui as audiências públicas com o propósito de levantar, mostrar
problemas, mostrar como podemos contribuir. E o governo nem manda secretários,
nem manda  representantes  para  ouvir  os  representantes  legítimos  do  povo.  Isso
realmente nos preocupa. Mas espero que a partir de agora o governo passe a ter
rumo e a fazer uma gestão com mais competência. Muito obrigado, deputado.

O deputado Bonifácio Mourão* – Agradeço ao deputado Antônio Carlos Arantes.
Realmente, deputado Antônio Carlos Arantes, o governo Pimentel do PT não tem um
planejamento. Ele, que tanto fala que é um grande gestor, e a sua assessoria fala
mais ainda, não tem mostrado isso.

Um governo que tenha planejamento e gestão adequados não faz uma coisa desta:
criar uma secretaria de recursos humanos, sem nenhuma alteração na Casa, e vetar
o seu próprio projeto. E mais: na mensagem de rerratificação, o governo comete erros
primários,  chama de secretaria a ouvidoria do povo,  que nunca foi  secretaria,  era
órgão e é órgão, e, ao mesmo tempo, passa a denominar a secretaria de recursos
humanos de órgão. Esses são erros primários que qualquer estudante de direito, nas
primeiras  lições  de direito  administrativo,  aprende.  Não podemos admitir  erros  de
tamanha  gravidade num governo que fala  que  sabe planejar  e  praticar  uma boa
gestão.  Gostaríamos  de fazer  essas observações e conceder  um novo aparte  ao
deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* – Gostaria de lembrar, Sr. Deputado, que a
Assembleia Legislativa também não tem seus atos impressos e, sim, publicados no
Minas Gerais, como os outros órgãos. Conforme o Sabino me informou, a Secretaria
da Fazenda também tem seus atos divulgados pela rede virtual, e não impressos.

Quero lhe dizer que houve edição extra impressa tanto na edição do dia 27 quanto
na do dia 28. Inclusive, a edição impressa que trata da questão do veto é a mesma
que  nomeou  todos  os  subsecretários.  Há  cerca  de  10,  15  minutos,  pedi  que
trouxessem da Imprensa Oficial – espero que chegue agora– um pacote das edições
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impressas.  Eu  encaminho  ainda  hoje  aos  gabinetes  de  todos  os  deputados  que
quiserem. Falei agora com o deputado Marco Antônio, secretário de Casa Civil, que já
providenciou  que  as  edições  viessem  para  cá.  Houve  algum  problema  de
comunicação, porque a questão do veto está impressa. O secretário fez questão de
destacar que foi a mesma edição em que saiu a nomeação dos novos subsecretários
de governo.

O deputado Bonifácio  Mourão* – Deputado Durval  Ângelo,  eu vejo que V.  Exa,
como líder de governo, ficou em dificuldade pelas falhas do governo do Pimentel, do
PT. Por que V. Exa. ficou em dificuldade? Prestem atenção, Sras. e Srs. Deputados:
se essa edição extra de rerratificação foi impressa no jornal Minas Gerais, onde está
esse  jornal?  Será,  deputado  João  Leite,  que  estamos  revivendo  os  tempos  da
ditadura militar, quando os decretos dos governos militares eram escondidos do povo,
quando havia uma publicação mínima, quando os jornais ficavam escondidos? Será
que estamos revivendo esse período? Por isso que estou ressalvando a posição do
deputado Durval Ângelo, líder do governo, que está ficando em dificuldades.

Esse  Minas Gerais devia estar aqui. A culpa não é sua, deputado Durval Ângelo.
Não  é  sua de jeito  nenhum.  V.  Exa.,  com toda  a  sua inteligência,  está  tentando
defender um ato que, ao meu ver, é indefensável. Esse Minas Gerais tinha de estar
na biblioteca da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é o local
dele. Ele tinha de estar no gabinete de cada deputado que recebe todos os  Minas
Gerais e não está. Será que ele está escondido? Agora, pode chegar uma carreta
deles, deputado Dilzon Melo, porque já é tarde. Onde ele estava? Ele foi impresso
para ficar escondido? O princípio da lei é a publicidade. Quem quer dar publicidade
divulga para todo o povo e distribui o Minas Gerais sem preocupação de escondê-lo.

Quero, Sr. Presidente, levantar uma segunda questão de ordem.
Questão de Ordem

O  deputado  Bonifácio  Mourão  –  O  deputado  que  esta  subscreve,  nos  termos
regimentais, apontando grave ofensa ao disposto no art. 37,  caput, da Constituição
Federal, e ao art. 13, caput, da Constituição Estadual, especificamente ao princípio da
publicidade, vem apresentar a presente questão de ordem, sob os fundamentos que
expõe. A publicação da lei é condição para a sua eficácia, presumindo-se que a partir
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de então todos dela tenham conhecimento. Sem a publicação, não há que se exigir o
seu cumprimento. A publicação, entretanto, é também um ato administrativo que deve
obedecer aos requisitos legais, formais, que regem a matéria. Caso esses requisitos
não sejam obedecidos,  a  publicação é  inválida e,  portanto,  inexistente  no mundo
jurídico. Não há lei, portanto, sem que tenham sido obedecidos os preceitos legais
que  regem a  publicação.  Repito  o  princípio  latino:  sublata  causa,  tollitur  effectus:
extraída a causa, extraem-se os efeitos. A causa é o jornal, se não foi publicado, não
pode produzir nenhum efeito. Não há lei, portanto, sem que tenham sido obedecidos
os preceitos legais que regem a publicação. Em Minas Gerais, está em vigor a Lei
19.429, de 11/1/2011: 'art. 1º: Os atos oficiais e o noticiário de interesse dos Poderes
do Estado são publicados no  Minas Gerais,  órgão oficial  dos Poderes do Estado,
editado  pela  Imprensa  Oficial  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Parágrafo  único:  os
Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  o  Tribunal  de  Contas  e  a
Secretaria  de  Estado de Fazenda poderão optar  por  divulgar  os  atos  oficiais  e o
noticiário  de  seu  interesse  em  publicação  própria  ou  em  diário  eletrônico
disponibilizado  em  site da  internet,  nos  termos  de  regulamento.  A  lei  não  abre
exceção para o Poder Executivo, só para a Secretaria da Fazenda. Vejam V. Exas. a
procedência da segunda questão de ordem. A regra geral é a de que os atos oficiais
dos  Poderes  do  Estado são publicados  no  Minas  Gerais.  Entretanto,  os  Poderes
Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e, no Executivo, a
Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  podem  optar  por  divulgar  os  atos  oficiais  em
publicação própria  ou  em diário  eletrônico  disponibilizado em  site da  internet.  No
Executivo, os Atos do Governador não se enquadram na exceção. Não há opção:
devem ser publicados no Minas Gerais impresso. Sem essa publicação, não existem
legalmente. Em ocasiões excepcionais, conforme dispõe o parágrafo único do art. 5°
da Lei nº 9.953, de 3/10/1989, podem circular suplementos impressos. A Edição Extra
do Minas Gerais, do dia 27/3/2015, não foi impressa. Se foi, não foi distribuída, e a
questão continua grave do mesmo jeito, porque se foi, se chegarem impressos para
nós, chegarão tardiamente. Com certeza chegarão para forrar, para tentar corrigir um
erro grave. Mas o fundamento da publicidade é a real publicidade, não é imprimir um
jornal e escondê-lo. Isso deve ficar muito claro. Assim, a rerratificação das razões de



1647
____________________________________________________________________________

veto não existe. Portanto prevalecem legalmente as razões de veto publicadas na
Edição  nº  58  (ano  123),  de  27/3/2015.  Em  consequência  disso,  a  Mensagem  nº
13/2015,  que  encaminha  as  razões  de  veto  rerratificadas  na  edição  extra  não
publicada do  Minas Gerais, é totalmente inválida por conter erro material insanável,
verificado  no  encaminhamento  de  razões  de  veto  legalmente  inexistentes.  Quero
repetir sempre: ainda que nos tragam os jornais, a publicação não aconteceu, porque
imprimir jornal não é o bastante. Podem imprimir 1 milhão, 10 milhões de jornais, mas
se não forem distribuídos, será imprimir para ludibriar e esconder do povo. Isso não
pode acontecer.  Assim,  solicita-se que,  conforme as  alegações apresentadas,  em
consonância  com  o  disposto  no  art.  13,  caput,  da  Constituição  Estadual  e  em
obediência aos arts. 222, 188 e 298 e 299 do Regimento Interno, sejam esclarecidos
pela  presidência  quais  são  os  efeitos  da  inexistência  de  validade  legal  de  uma
publicação sobre a validade jurídica e a eficácia processual dos atos já praticados no
processo legislativo dela decorrente.  No caso concreto, na interpretação prática do
Regimento,  conforme  dispõe  o  art.  165,  solicita-se  o  esclarecimento  acerca  da
validade  dos  atos  processuais  já  praticados,  relacionados  com  a  Mensagem  n.°
13/2015, que encaminha o Veto Parcial  à Proposição de Lei nº 22.620, caso seja
confirmada a inexistência legal do texto das razões de veto rerratificadas, que foi
reproduzido e encaminhado para análise desta Casa na mencionada mensagem.

O presidente  –  Com a palavra,  para  continuar  a  discutir,  o  deputado Bonifácio
Mourão.

Com muito prazer, concedo aparte ao nosso líder, deputado Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* – Deputado Bonifácio Mourão, serei breve

em minhas ponderações,  até porque V.  Exa.  só dispõe de mais  12 minutos para
discutir as razões do veto do governador. Fico tranquilo para aparteá-lo porque tenho
convicção de que V. Exa. se cercou de todos os instrumentos materiais para fazer o
referido requerimento. Tenho certeza de que, ao fazer esse requerimento, V. Exa.,
professor e grande conhecedor do direito brasileiro,  baseou-se nos fatos que está
listando muito bem.

Como  bem  disse,  também  causa  estranheza  a  este  parlamentar  que  o  jornal
apareça apenas hoje. Não consigo admitir  que vejamos atualmente, como V. Exa.
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ressaltou, ações idênticas às praticadas durante o regime militar. É fundamental que
os  mineiros  tenham  oportunidade  de  ver  os  atos  praticados  pelo  Executivo,  pelo
Legislativo e pelo Judiciário.  Ora, se esse jornal aparecer na tarde de hoje, como
disse o líder do governo, este parlamentar fará um requerimento para indagarmos da
Imprensa  Oficial  os  motivos  por  que  esse  jornal  não  foi  distribuído  a  todos  os
assinantes, como é do seu direito. Mais uma vez, isso causa estranheza: por que só
hoje, quando V. Exa. levanta esse questionamento, o jornal apareceria nesta Casa?
Será  que  a  Assembleia  ou  outros  órgãos  públicos  do  Estado  que  também  não
receberam o referido jornal têm algum problema de comunicação com a Imprensa
Oficial?

Mas, infelizmente, acho que o atual governo não terá condições de nos explicar
isso, da mesma forma como não consegue explicar outros fatos. Por exemplo, pela
primeira  vez  na  história,  um  governador  veta  o  seu próprio  ato.  Ele  mandou um
projeto  para  esta  Casa  afirmando  que  ele  não  teria  impacto  financeiro,  mas,
posteriormente, nas razões do veto, evoca esse motivo para fazê-lo. Mais uma vez,
isso mostra a total incoerência desse governo, que prega determinadas ações, mas
pratica outras. Sabíamos que isso iria ocorrer. Os que o conhecem bem ou puderam
acompanhar  as  últimas  eleições  ouviram  atentamente  as  promessas  do  então
candidato Fernando da Dilma, Fernando do PT, o atual governador, que foi vitorioso
nas  urnas.  Aliás,  sabemos  reconhecer  a  vitória  do  governador,  como  sabemos
reconhecer a nossa derrota. Mas este parlamentar vai estar vigilante, como V. Exa.,
zelando pelo bom funcionamento do Estado e, sobretudo, para que o direito sempre
prevaleça. Tenho certeza de que, se levarmos à justiça comum esses atos que V.
Exa. listou muito bem, ela estará do nosso lado, que é o lado do direito. Com todo
respeito que lhe tenho e desculpando-me pela expressão, pois não é a palavra mais
correta,  fico  com  dó  desse  grande  parlamentar,  o  deputado  Durval  Ângelo,  que
durante anos terá a árdua missão de explicar o inexplicável.  Isso não é culpa do
deputado Durval Ângelo, até porque, tenho certeza, se lá estivesse, não permitiria
que esses erros fossem cometidos, não deixaria que o governo tomasse as atitudes
que vem tomando, para depois ter de voltar atrás.
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Parabenizo V. Exa.,  com quem estaremos solidários. Esperamos que a Casa dê
uma resposta, não ao ilustre parlamentar, mas à sociedade mineira. Obrigado.

O deputado Bonifácio Mourão* – Obrigado, deputado Gustavo Corrêa, nosso líder,
pela procedência de suas alegações, em que também citou o líder Durval Ângelo,
que, repito, teve a dignidade de vir aqui e permanecer até o final debatendo a questão
conosco, com toda a sua inteligência e o seu talento. Mas toda a sua inteligência e
todo  o  seu  talento  não  são  bastantes  para  demonstrar  que  o  governo  agiu
corretamente,  para,  ao  menos  nesta  tarde,  mostrar  que  esse  é  um  governo  de
planejamento  sereno e  de  gestão  competente.  Como líder  do  governo,  deputado
Dilzon Melo, o deputado Durval Ângelo tinha ao menos de saber que essa publicação
existe, está impressa e escondida lá. E ele, deputado Durval Ângelo, deveria trazê-la
para  cá  e  passá-la  para  os  deputados  e  para  a  biblioteca  pública.  Afinal,  ela  foi
impressa para quê?

E ele, com certeza, não sabia. Isto é grave, é grave por parte do governo: omitir do
seu líder de governo uma informação dessa natureza e nos dar um palanque, como
agora, para falar a verdade, provando por A mais B esse absurdo que o governo está
praticando.

Antes de lhe conceder aparte, deputado Dilzon Melo, eu gostaria de dizer que o
governo  Pimentel  cometeu  esse  erro  grosseiro,  a  nosso  ver  complicando  o  seu
governo e a tramitação de seus projetos aqui, nesta Casa, por dois motivos principais.
O  primeiro  é  jogar  em  cima  da  Assembleia  Legislativa  a  culpa,  porque  ele  está
vetando o seu próprio projeto, dizendo que é porque a Assembleia criou a ouvidoria
do  povo.  Quer  transferir  a  culpa,  e  a  culpa  é  da  sua  falta  de  gestão  e  de
planejamento. O segundo é porque o deputado Rogério Correia... E aqui é preciso
abrir um parêntese. É preciso ter cuidado para não invadir a atribuição alheia. Ele deu
uma de líder do governo e alegou aqui que o projeto trazia economia, que não havia
gasto nenhum, não havia recurso. Está assim no trecho do seu discurso e, a meu ver,
invadiu a atribuição alheia. Então, quando o deputado Rogério Correia disse que não
havia nenhum aumento de despesa,  o governador ficou em dificuldade, porque já
havia falado que tinha. Então ele teve de fazer retificação, não pôde divulgar no jornal
e assim por diante.



1650
____________________________________________________________________________

O deputado Dilzon Melo (em aparte)* – Meu colega Bonifácio Mourão, todo mundo
sabe da admiração que tenho pelo deputado Durval Ângelo, hoje líder do governo,
numa árdua missão aqui que vai, por algum tempo, querer defender o indefensável.
Pelo tanto que estimo o deputado, chego a dizer que ele certamente está no partido
errado. Deve estar se sentindo muito incomodado para vir aqui e ficar sozinho, no
Plenário, para defender essas situações.

Eu quero apresentar outra questão. Eu não sei por que causa tanta estranheza,
meus nobres colegas Bonifácio Mourão, Gustavo Corrêa, Tito Torres, João Leite, que
o governo proceda dessa forma. Vou tentar explicar.

Nas programações do PT, na televisão, no horário político do partido, ele apresenta
um senhor, construtor de cavaquinho, dizendo que para construir um bom cavaquinho
tem de saber escolher as peças, fazer um bom planejamento para que, ao final, o
cavaquinho pronto possa ter um bom som. Eu não sei por que tanta estranheza e
gostaria de perguntar qual o planejamento que esse governo tem. Um governo que já
desnomeou bandido, um governo que já desnomeou assaltante, e agora um governo
que retira o seu próprio projeto. É isso que nós podemos esperar do governo? É esse
planejamento?  É  dessa  forma?  Corrigir  com  o  barco  andando  e  defender  o
indefensável. Então nós estamos à margem do caos porque estamos a quase meio
ano de governo, com zero de execução e um planejamento que se pode alegar que
dura quatro anos.

Então, a mim não causa muita estranheza. O fato de vir ou não aqui o órgão oficial
é um artifício que sabem usar muito bem para deixar às escuras os atos que eles
fazem. E nós estamos vendo aí um governo totalmente despreparado, peças mal
colocadas, pessoa errada no lugar errado. Eu nunca vi tanta gente nova querendo
falar  do  que  não sabe.  Eu  fico  aqui  participando das  comissões,  das  audiências
públicas, e nunca vem secretário, só vem preposto. E vem cada um que eu, aqui,
com  sete  mandatos,  tenho  vergonha  de  questionar,  porque  não  sabem  nada,  à
semelhança do Lula e da Dilma: “Não sei quem é, sou de longe, tenho pé grande, não
sei o que se está falando”.

Então, a mim não causa tanta estranheza, mas quero parabenizar V. Exa. porque
nós  estamos  aqui  dentro  do  espírito  da  legalidade,  e  todas  as  suas  questões
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apresentadas  têm  procedência.  Aquilo  que  não  se  transforma  em  público  não  é
realmente  um  ato  público.  Deve  ser  um  ato  muito  privado,  de  interesse  muito
particular.

Quero parabenizar V. Exa. dizendo que estão certas as suas atitudes. Queremos
mostrar  que essa propaganda,  essa falácia  de  planejamento  que têm usado não
existe, é conversa para boi dormir. Eles têm é de votar aqui, ficar quieto e não dizer
tanta bobagem. Acredito que eles nem o PT estão com muita razão para ficar falando
tanta bobagem. Parabéns pelo pronunciamento.

O deputado Bonifácio Mourão* – Obrigado, deputado Dilzon Melo.
Sr. Presidente, finalizaremos as nossas palavras pedindo a V. Exa. que o quanto

antes providencie resposta às duas questões de ordem que levantamos, aliás, todas
as  duas  com  pleno  fundamento  no  Regimento  Interno,  lei  que  rege  as  nossas
atividades na Casa e vem para sedimentar os passos traçados pela nossa lei maior,
que é a Constituição. Precisamos que, de uma vez por todas, isso fique esclarecido.

Deputado Gustavo Corrêa,  nosso líder,  e ilustre deputado João Leite,  queremos
deixar, mais uma vez, bem registrado e claro nesta Casa que o Minas Gerais não foi
encontrado  na  biblioteca  onde  tinha  de  estar.  Aliás,  deputado  Felipe  Attiê,
concederemos um aparte a V. Exa. Só queremos terminar esse nosso raciocínio. A
correspondência de V. Exa. já foi lida aqui. É a mesma coisa que procurar dentro de
uma casa as peças indispensáveis, não as encontrar e aparecer com elas dias e dias
depois, dizendo que existiam, mas que estavam em outra casa diferente. Isso não vai
colar.  Trarão aqui  o que querem. Acredito que trarão  um  Minas  Gerais impresso,
rerratificado. Mas e o valor jurídico dele? E o valor da publicidade? Qual é o sentido
de publicar-se a lei? É o conhecimento de terceiros. Ora, se ele estava escondido,
como os terceiros terão conhecimento? Aí é que está.  Ele poderá vir  a  existir  de
direito, mas, de fato, jamais existirá. Quer dizer, poderá vir aqui para tentar calçar um
erro grosseiro e que gera nulidade insanável conforme já dissemos. Tentará, mas, a
nosso ver, se aplicar rigorosamente os princípios da publicidade, não sanará essa
falha grosseira.

O  deputado  Felipe  Attiê  (em  aparte)*  –  Só  quero  parabenizar  o  Mourão.  Já
descobrimos  isso  há  algum  tempo.  Estive  na  biblioteca.  Somos  novatos.  Fico
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satisfeito de ver um deputado decano, constitucionalista e legalista que muito bem
nos  representa  aqui.  Essa  grande  figura  inexorável  de  Governador  Valadares  e
daquela  região,  que  é  o  nosso  querido  Mourão,  que  muito  bem  explicou  essa
questão. Fiz a consulta na época na biblioteca – aliás, fui juntamente com o Sabino
que é mais sabido do que eu, porque está aqui há mais tempo – quando percebemos
que  esse  diário  não  existe.  Nós  o  procuramos  por  vários  lugares.  Até  ficamos
preocupados de prejudicar a funcionária da biblioteca e tomamos bastante cuidado. V.
Exa. foi brilhante. Assino embaixo. Temos aí o documento. O que me foi informado
aqui é que, na biblioteca, é que chegam os atos oficiais para o Poder Legislativo, que
fiscaliza para o povo de Minas Gerais as coisas que acontecem. Esse ato jamais
chegou lá.  Existe a possibilidade de fazer  edições eletrônicas,  mas não no Poder
Executivo,  não  no  Diário  Oficial, no  caso  do  Poder  Executivo,  como  esse  da
nomeação  dos  próprios  secretários,  que  sequer  talvez  sejam  nomeados  de  fato.
Podem estar de fato, mas não estão de direito, dentro da legalidade e publicidade. De
fato, são secretários, mas estão fora da lei do direito administrativo.

Parabéns, Mourão. Estamos aqui para isso. Continuarei vigiando. Todas as vezes
em que descobrir algo repassarei a V. Exa., que é o nosso professor e conselheiro e
que muito bem falou nesta Assembleia.

Queremos parabenizar a nossa assessoria da oposição, da liderança da Minoria,
que está sempre nos apoiando, orientando-nos para vigiarmos o bem público, o bem-
estar  e  o  trabalho  sério  que  é  feito  em benefício  de  Minas  Gerais.  Queremos o
trabalho da transparência, da democracia, da ética e da boa gestão pública e não da
propaganda da tevê mentirosa. Muito obrigado.

O deputado Bonifácio Mourão* – Muito obrigado, deputado Felipe Attiê, pela sua
atitude  em  solicitar  a  apresentação  desses  jornais.  Obrigado,  presidente,  pela
condescendência. Também agradeço a todos os deputados.

Deputado Durval Ângelo, muito obrigado por ter ficado aqui, do princípio ao fim, de
forma elegante,  sofrendo um debate,  a  meu ver,  pesado,  complicado  e  difícil  de
responder, mas demonstrando que não está brincando, que está aqui defendendo o
governo mesmo nas horas mais difíceis e até mais indefensáveis. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
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* – Sem revisão do orador.
O presidente – Quero fazer um comentário rápido. O nosso Plenário agora está

realmente em um bom nível de discussão, de debate democrático, e é assim que
deve ser.  Quero  dizer,  deputado Bonifácio  Mourão,  que  recebi  a sua questão  de
ordem  e  que  pode  ficar  tranquilo,  pois,  com  a  mesma  serenidade  dos  seus
argumentos e do líder deputado Durval Ângelo, vamos encaminhá-la à Mesa para
que  cristalinamente  seja  esclarecido  seu  questionamento  à  luz  dos  princípios  da
constitucionalidade. Com a palavra, para discutir, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Sr. Presidente, Srs. Deputados e telespectadores da
TV Assembleia, um parlamento se constrói com debates, com discussões e com o
contraditório sendo feito. Carrego na minha vida parlamentar 27 anos de exercício de
mandato, sendo 6 anos como vereador na cidade de Contagem e, agora, estou no
21º ano do meu mandato como deputado. Acho que essa é a riqueza do parlamento:
o debate, a discussão e o exercício de suas funções precípuas, que é fazer leis e
atender os desejos da sociedade por meio de instrumentos legislativos que garantam
políticas públicas de inclusão, políticas públicas de transparência, políticas públicas
que ajudem a sociedade a avançar e a vida do povo a melhorar. E, ao mesmo tempo,
tem a outra função precípua, que é fiscalizar.

Acho que a oposição está no seu papel, ou seja, de fiscalização. Vamos deixar bem
claro que houve a publicação da edição extra. E isso é comprovado pelo próprio
registro  tipográfico  das  máquinas  da  Imprensa Oficial  e  o  será  também aqui.  Há
pouco, conversei com uma pessoa de bem e séria, o Marco Antônio, secretário da
Casa Civil, advogado e jurista respeitado, que me garantiu que houve a publicação.
Nesse sentido, cumpriu-se a questão da exigência legal. Ele determinou à Imprensa
Oficial que trouxessem exemplares tanto da publicação original, do dia 27, quanto da
publicação extraordinária.  Ninguém poderia, em sã consciência, imaginar que uma
edição  do  Minas  Gerais fosse  publicada agora,  em questão de  horas,  quando  a
oposição faz a denúncia para chegar aqui.

O debate é livre,  mas, pelo menos, tem que ser racional.  Então o governo não
cometeu nenhuma ilegalidade, não houve nenhum erro.

Quando questionei,  lembrando  dos  arts.  166  a  169  do  Regimento  Interno,  que



1654
____________________________________________________________________________

tratam da questão de ordem – aos quais me reportei quando não estava aqui, mas
em Portugal, representando o governo na cidade de Fátima, quarta e quinta-feira da
semana passada –, e quando o deputado Paulo Lamac deu o parecer, era naquele
momento que tinha que se fazer o questionamento. Porque o deputado abordou a
questão do veto em seus aspectos de juridicidade, legalidade, conveniência. E ele
aqui manifestou um parecer que diz claramente que o veto do governador preencheu
todas as questões legais naquele momento, naquele instante. Porque a questão de
ordem é sobre a matéria em questão. Isso está claro no Regimento, deputado Hely
Tarqüínio.  A questão de ordem tem que ser feita com a matéria em questão, e a
matéria  era  o  parecer  do  relator  em  seus  aspectos  técnicos,  de  legalidade  e
juridicidade.  Então  considero  a  questão  de  ordem  intempestiva  hoje.  Ela  é
intempestiva. Mas a considero pertinente dentro do tempo do embate e da discussão
das ideias, dentro da questão da fiscalização.

Acho  que a  temporalidade da questão de  ordem  está  clara  no  Regimento.  No
momento em que o relator dava o parecer – e pediria que o processo estivesse aqui,
para eu poder citar o parecer do relator –, colocou a questão nos seguintes termos:
“Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi encaminhada à comissão”.
E  ele  diz  que  a  comissão  perdeu  o  prazo.  E  vem  deixando  bem  clara  toda  a
fundamentação  jurídica,  desde  o  ponto  de  vista  regimental,  até  o  ponto  de  vista
constitucional, pela manutenção do veto. Tem sido feita toda a fundamentação.

Então considero que dia 13/5/2015, na leitura do relatório, quando eu estava na
Cova da Iria, em Portugal, juntamente com 300 mil peregrinos numa missa celebrada
pelo  cardeal  brasileiro  D.  Damasceno,  foi  o  momento  em  que aqui  se  travava o
embate. Eu estava lá, numa celebração, às 10 horas, e, com 4 horas de diferença,
era exatamente o momento. A celebração terminou quase 13 horas, no momento em
que estava sendo apresentado aqui o parecer.

Então, deputado Hely Tarqüínio, espero que leve à Mesa essa questão. Esse era o
momento de se fazer o questionamento à questão de ordem, porque considero que já
se começa a contar o prazo como uma questão vencida, apesar de entender que
ganha  o  Parlamento  com  esse  debate.  Daí  a  intempestividade.  Na  realidade,  a
questão de ordem foi intempestiva. E acredito que,  para o debate interno – e,  se
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fosse o caso de erro do governo, até para se corrigir o erro –, esse seria o momento
apropriado. Governo algum tem que ter falta de humildade para corrigir um erro.

Mas então destaco esse problema da intempestividade, porque o regimento não
deixa nenhuma dúvida, não foi a questão dos 5 minutos dos prazos da discussão, no
momento em que a matéria estava sendo apreciada aqui. (– Lê:) “Durante a ordem do
dia só poderá ser arguida questão de ordem atinente a matéria que nela figurar”. Está
aqui, art. 166, § 3º. Então considero que é uma matéria intempestiva. Mesmo assim,
trago aqui a palavra do secretário da Casa Civil de que houve a devida publicação,
tanto da edição ordinária quanto da extraordinária.

Em relação à questão dos vetos, o governo, ao mandar a mensagem para cá – a
oposição deve se lembrar disso –, quando ela foi lida em janeiro, não tinha a planilha
das despesas, a Seplag não mandou. A bancada da oposição imediatamente fez uma
questão de ordem, e o governo mandou as despesas da criação da secretaria e de
outros órgãos. Então, dizer que não haveria gasto nenhum, o governo nunca disse
isso. Acho que foi muito bem citado o parecer; o governador indica a questão dos
gastos. O governo aliás enumerou o que representaria a mais no orçamento com
gastos, até o que representaria, com órgãos e cargos extintos, de economia para o
Estado.

Então a gente não pode atribuir ao governo algo que talvez tenha sido devido ao
entusiasmo de uma argumentação, que ocorre tanto com deputados que apoiam o
governo quanto com deputados da oposição, que, no entusiasmo, falam algo que não
está. Eu, aliás, na comissão que analisou o projeto, fiz questão de citar os gastos,
citar o parecer do governo.

Uma outra  questão  sobre  incoerência,  de  que  nunca existiu  matéria  do  próprio
governo que ele vetou, não é verdade. Temos aqui várias situações. O projeto que o
governo vetou não era o seu projeto original. A Secretaria de Recursos Humanos, que
estava sendo criada, sofreu modificações com transferências de órgãos da Seplag
para a secretaria, como a MGS. Houve também modificações em outras estruturas,
as quais o governo entendeu que não era seu projeto original de secretaria.

Além do mais, usando do preceito da democracia e do poder que este parlamento
tem, foi mantido um órgão, a ouvidoria, entendendo que o governo não quis arcar
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com  esse  custo.  Portanto  houve  mudanças,  sim,  no  planejamento  financeiro,  de
atribuições, de funções e de órgãos filiados. Assim, nesse sentido, o governo não
está vetando a sua matéria original. Não está havendo incoerência; o governo está
vetando  uma  matéria  modificada  pela  Assembleia.  Só  gostaria  de  dizer  isso
reiterando meu respeito e carinho, minha amizade e admiração ao deputado que me
antecedeu e, da mesma forma, ao deputado que continuará fazendo o debate aqui,
deixando  bem  claro  que  o  compromisso  deste  governo  é  um  compromisso
transparente  com a educação.  Não queremos 12 anos de greve novamente,  não
queremos  servidores  trabalhando  insatisfeitos  na  educação,  não  queremos
aposentados mendigando aumento. Não queremos isso, queremos a verdade, sim.
Agora o piso será pago em três anos. Queremos, sim, uma educação valorizada no
Estado.

Queremos  189  mil  professores  estaduais  recebendo  o  piso  em  três  anos.
Queremos,  sim,  mais  70  mil  servidores  administrativos  e  da  área  de  apoio  da
educação  satisfeitos.  Queremos  200  mil  aposentados  da  educação  sendo
valorizados. Só aí há um universo de mais de 450 mil pessoas. Essa é a verdade
deste  governo,  um  governo  que  tem  um  olhar  diferente  do  anterior.  Talvez  não
vejamos obras faraônicas, pirâmides, como a Cidade Administrativa. Vamos ver um
governo  cuja  maior  obra  será  educação,  saúde,  segurança,  servidor  público.  Por
sinal, caminhamos com um acordo com os servidores da área da saúde, da Fhemig e
Secretaria de Saúde. Hoje se negocia a questão do Ipsemg.

Então, é uma maneira diferente de governar.  Não é a maneira do PSDB nem a
maneira  que  prioriza  determinadas  áreas  do  meio  empresarial.  É  um  olhar  de
negociação do servidor público. É isso que queremos.

Quero chamar todos – e acho que o debate deve ser de alto nível e acadêmico,
deputado Hely – para anunciar que vou publicar alguns textos, parceladamente, sobre
o meu trabalho de deputado nos últimos 12 anos, e faço questão de que isso circule
entre todos os deputados. Fiz isso nos meus primeiros quatro anos de mandato. Em
1998, publiquei o livro Voo do tucano, analisando os quatro anos do governo Azeredo.
Não tive um contraponto. Analisei minha atuação. Vou escrever também vários artigos
sobre este governo, à luz que me prendi nesses 12 anos, ou seja, na presidência da
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Comissão  de  Direitos  Humanos,  analisando  meu  trabalho  como  parlamentar  e
contribuindo com o debate, mas deixando bem claro que nunca será um debate de
cunho pessoal, com ofensas a ninguém. Não será um debate revanchista ou raivoso,
porque nós, cristãos, deputado João Leite, não podemos ter isso como princípio ou
metodologia de trabalho. A dimensão do amor, a dimensão de uma política amorosa,
dialógica, tem de ser intrínseca à nossa essência, ao nosso ser. Então, não vou fazer
um debate vingativo e raivoso, mas um debate político e esclarecedor, como este que
fiz agora.

Entendemos que a Mesa terá elementos. Como o regimento estabelece, a Mesa
poderá recorrer à Comissão de Justiça, se houver dúvida, pois tem essa prerrogativa.
A Mesa pode decidir por ela mesma, pode decidir de pronto, como pode consultar a
Comissão de Justiça sobre uma questão de ordem. Caso a situação ou a oposição
não concorde com o parecer da Mesa, qualquer um dos dois agrupamentos pode
recorrer. Isso é a riqueza e a beleza do Parlamento.

Muito  obrigado.  Agradeço,  deputado  Hely  Tarqüínio,  sua  paciência,  sua postura
democrática, sua inteligência e o bom senso na condução dos trabalhos.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado João Leite.
O deputado João Leite* – Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico muito honrado de

poder vir a esta tribuna após o meu líder Bonifácio Mourão, que novamente dá uma
aula  de  todo  o  seu  conhecimento  nesta  Assembleia  Legislativa.  Em  nome  do
deputado Bonifácio  Mourão,  queria  agradecer  à  nossa assessoria,  o Prof.  Sabino
Fleury, brilhante, levantando todos os dados que dão a todos nós, deputados, uma
segurança muito grande.

Estão  nos  acompanhando  também  Tito  Torres,  Dilzon  Melo  e  Flávio  Viegas.
Lembramos ainda o Caixeta e tantos que estão nos ajudando.

Com muita honra, estou sucedendo aqui o deputado Durval Ângelo, meu amigo de
tantos  anos  de  militância.  Deputado  Durval  Ângelo,  quando  V.  Exa.  estava
representando  a  Assembleia  fora,  fizemos  um  questionamento  no  dia  da
apresentação do parecer do deputado Paulo Lamac. É o tipo de coisa que V. Exa.
nunca faria. O deputado Paulo Lamac subiu a esta tribuna, quando presidia a reunião
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o deputado Hely Tarqüínio. Ele se enrolou justamente nas datas. Quando começou a
leitura  do  parecer,  falou  dia  tal,  dia  tal.  Fiz  uma  indagação  ao  deputado  Hely
Tarqüínio.  Perguntei  como  iríamos  discutir  um  parecer  se  o  relator  tinha  dúvida
quanto à data.

Foi um momento interessante. Passaram por aqui umas jovens bonitas. Elas foram
para aquela mesa, onde começou a ser redigida uma errata ao parecer. V. Exa. não
pode sair deste Plenário. Tem de acompanhar e escolher bem os relatores, porque foi
feita  uma  errata  naquele  canto  ali.  Depois  veio  o  parecer  do  parecer.  Havia
justamente um erro de data. Creio que isso chamou a atenção da nossa assessoria,
muito  competente,  e  do  deputado  Bonifácio  Mourão.  Qual  a  data?  Que  dia  foi
impresso esse  Minas  Gerais?  É importante  dizer  que  desde o  primeiro  momento
fizemos esse questionamento. Hoje está aí celebrando meu sogro, Dr. Helton Brant
Aleixo. Está a prova provada de que há um erro insanável nessa condução. Esse erro
se apresentou desde o início, e agora o deputado Bonifácio Mourão levanta duas
questões  de  ordem  que  comprometem o  encaminhamento  desse  veto  do  senhor
governador.

Há outra questão que deixarei mais para frente. Eu queria lembrar aqui as palavras
do deputado Durval Ângelo. Eu e o deputado Hely Tarqüínio, meu líder na oposição,
nos lembramos que o servidor público do Estado de Minas Gerais, antes da entrada
do  governador  Aécio  Neves,  recebia  em  sete  chamadas.  Eram  sete  longas
chamadas. D. Geralda, que deve estar me assistindo agora, minha querida mãe, a
quem mando um beijo e peço que neste fim de semana prepare aquele pão de queijo
e aquele café, pois vou vê-la,  não suportava aguardar até o dia 29 do mês. Prof.
Sabino  Fleury,  era  esse  o  dia  em  que  minha  mãe  recebia  seu  salário  do  mês
passado. Ela recebia no dia 29 do mês. Era isso o que acontecia.

O deputado Tito Torres, que está ali nos acompanhando, por ser muito novo não
sabe disso. Era assim, Tito. O deputado Dilzon Melo, mais experiente, sabe que o
governo do PT e do PMDB pagava em sete chamadas. Era um sofrimento. Depois
vinha  o  13º  salário.  Não  tinha  como  pagá-lo.  Quem  era  o  secretário  de
Administração? O deputado Sávio Souza Cruz. Minha mãe não pode nem ouvir falar
nele que dá nela uma tremedeira. Quando falaram que ele ia ser secretário de Estado
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do  governo  Pimentel,  minha  mãe  falou:  “Pelo  amor  de  Deus,  não  vai  ser  da
administração,  não,  do  pagamento,  não,  porque  da  última  vez  ele  pagava  e  eu
recebia na sétima chamada”. Espero que o deputado Durval Ângelo escreva mesmo,
ele escreve muito bem. Gosto dos artigos e dos escritos dele.

Depois eu vou escrever também. Quando assumi a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico  Social,  Cultura  e  Esporte,  com  o  ex-deputado  Rômulo  Viegas  como
subsecretário de Trabalho e Assistência Social, vimos o que o governo Aécio fez. Foi
bonito demais. Não me lembro disso na história. Meu pai, se estivesse vivo, brigaria,
porque ele acharia Juscelino maior. Meu pai foi guarda do governador Juscelino no
Palácio da Liberdade, mas Aécio brilhou. Primeiramente, ele cortou, verdadeiramente,
30%. Eu era secretário e tive de fazer os cortes. A única coisa que não se cortou foi a
alimentação das crianças. Depois ele criou o Programa de Combate à Pobreza Rural.
Ele buscou recursos internacionais para que as pessoas, nas áreas mais carentes de
Minas  Gerais,  pudessem  apresentar  seus  projetos  de  combate  à  pobreza  rural.
Depois Aécio ligou 225 cidades, sendo que, em muitas delas, nós que estamos aqui
éramos votados.

Lembro-me da minha São José do Mantimento.  Deputado Bonifácio Mourão,  há
uma serra nessa cidade que liga São José do Mantimento à MG-111, e os doentes só
saíam de lá de trator. Aécio Neves ligou São José do Mantimento à MG-111. Como se
tira desse homem o brilho do que ele fez para atender à população mais carente?

Tive a alegria de acompanhar o governador Aécio em mil campos de futebol amador
iluminados, para o trabalhador jogar seu futebol à noite, para a trabalhadora fazer sua
caminhada em volta do campo, à noite, e também para gerar renda. Muitos abrem
suas barraquinhas em volta do campo, e isso diminui a violência. Pesquisas, após a
criação do programa, dizem que, onde o programa foi criado, há 73,5% a menos de
ocorrências criminais. Disso o deputado Durval Ângelo entende. Onde a luz chega,
vem a paz, por que a presença da luz traz tudo à luz.

Quero continuar falando desses projetos e do amor e carinho que o PSDB e os
partidos que apoiaram o governo Aécio, Anastasia e Alberto Pinto Coelho tiveram pelo
servidor público. Só na educação – espero que isso aconteça neste governo –, nos
10 últimos anos, houve 185% de aumento do que recebe o servidor da educação. O
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IPCA foi 80%. O aumento na educação, nos governos Aécio, Anastasia e Alberto, foi
de  185%,  portanto  não  há  aqui  razão  para  dizer  que  não  gostamos  do  servidor
público. Sou filho de dois servidores públicos, e sei que nunca existiu isso. Queremos
falar  do maior  bem que tanto o governador  Aécio quanto o governador  Anastasia
deixaram. Hoje temos os números. São 49 mil servidores atingidos ou beneficiados
pela  Lei  nº  100,  que  hoje  se  encontram  aposentados.  Eles  têm  direito  à
aposentadoria, que antes eles não tinham. E 45 mil servidores da educação foram
agora beneficiados, mas estão fora disso 68 mil, porque o PT os tirou, e o deputado
Rogério Correia não apresenta o parecer da PEC nº 3. Foi perdido o prazo. Já houve
sete suicídios de pessoas que estão nessa situação.

Portanto vamos disputar, ver quem fez pelos servidores e quem deixou, à margem,
esses servidores que servem ao Estado há 25, 30 anos, como o PT está fazendo.

Com muito prazer, concedo aparte ao brilhante deputado Bonifácio Mourão.
O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)*  –  Deputado  João  Leite,  estamos

acompanhando atentamente o conteúdo do pronunciamento de V. Exa. Quando V.
Exa.  fala  dos  governos  Aécio  Neves,  Antônio  Augusto  Anastasia  e  Alberto  Pinto
Coelho, eu me lembro do choque de gestão, do Estado para Resultados, do Gestão
Pública e Cidadania, que formaram o tripé dos grandes governos Aécio, Anastasia e
Alberto. Ainda assim, ouvimos muito o governo atual criticar, falando que o choque de
gestão não fez nada. V. Exa. está mostrando o benefício do Proacesso até para a
saúde das pessoas.

Imagine V. Exa. falando de algum município determinado cuja população precisasse
ser transportada por trator para tratar de sua saúde, e ele passasse a ter asfalto. Isso
aconteceu com 234 municípios mineiros, ligados às rodovias asfaltadas por meio de
um  novo  asfalto  graças  ao  programa  Proacesso  do  governo  Aécio  e  Anastasia.
Depois o governo Anastasia programou o Caminhos de Minas, como sequência ao
Proacesso.  Com  certeza,  esse  programa  também  atingiria  mais  230  municípios
mineiros, mas não atingiu, deputado João Leite. Por quê? Esse programa começou, e
votamos aqui  na  Assembleia  Legislativa  autorização de empréstimo da ordem de
R$8.000.000.000,00 a R$10.000.000.000,00 não só para o Caminhos de Minas, mas
também para outros  da área da segurança pública,  educação,  cultura, saúde etc.
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Porém, entre os empréstimos que autorizamos, estava um do Banco do Brasil.  O
governo Alberto Pinto Coelho foi obrigado a entrar na justiça, em agosto de 2014,
procurando uma solução para conseguir  a liberação desses recursos, travados no
Banco do Brasil. Havia um crédito de Minas Gerais que constava expressamente em
um contrato assinado entre as partes, bilateral, e ele não foi honrado pelo Banco do
Brasil,  foi-se procrastinando a ponto de o governo Alberto Pinto Coelho entrar na
justiça,  ganhar  a  liminar  e  estabelecer-se  uma multa  de  R$1.000.000,00  por  dia.
Entretanto o governo Pimentel, do PT, desistiu dessa ação, como se Minas Gerais
não estivesse precisando desse dinheiro. Onde está esse recurso? Será que foi para
outros estados?

Falo  assim  dentro  do  raciocínio  de  V.  Exa.  sobre  os  benefícios  do  Proacesso,
Caminhos de Minas e tantos outros que engrandeceram as administrações Aécio,
Anastasia e Alberto, tão criticadas atualmente para justificar a ineficiência do atual
governo, que comete erros  grosseiros  como o que acabamos de mostrar aqui da
tribuna,  erros  afrontosos à consciência dos deputados e a todo o  povo de Minas
Gerais.

Levantamos  essas  duas  questões  de  ordem,  deputado  João  Leite,  que  estão
inteiramente fundamentadas na Constituição Federal, na Constituição do Estado de
Minas Gerais e no Regimento Interno desta Casa. O deputado Durval Ângelo fala que
elas estão a destempo, fora do prazo, mas duvido que a Mesa, ao decidir, negue a
procedência na preliminar, pois, se for fora do prazo, tem-se que, preliminarmente,
indeferir-se  sob  essa  alegação.  Entretanto,  não  há  nenhum  artigo  no  Regimento
Interno exigindo  que  seja  em  prazo  determinado.  Para  formular  uma questão  de
ordem, tenho o prazo de 5 minutos para falar  sobre ela,  e não o  prazo “x”  para
formulá-la.  Não é assim. A questão de ordem é formulada no momento oportuno,
como fizemos ao discutir o veto.

Outra  questão  é  a  seguinte:  falamos  aqui  –  sem  repetir  muito  –  que  não  foi
publicada no jornal  Minas Gerais a rerratificação do ato no dia 27 de março deste
ano.  Aí,  o  deputado Durval  Ângelo,  líder  do governo,  naturalmente honrando sua
condição,  fala  que  foi  publicado.  Mas  publicado  como?  Onde  está  esse  Minas
Gerais? Se ele não está na biblioteca da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que
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recebe todos; se não está em nenhum gabinete de deputado, nem no do presidente,
nem  no  meu,  nem  no  seu,  nem  em  nenhum,  onde  estará?  Bom,  pode  ser  que
cheguem com algum número aqui, deputado; mas qual valor jurídico ele terá se não
alcança o objetivo da publicidade? Publicar é uma coisa, constar em um monte de
páginas é outra. Publicar é distribuir, espalhar para o povo. O objetivo da publicação
da lei é o povo tomar conhecimento, e isso não houve.

Isso não houve, isso era praticado no governo militar, com seus famosos decretos-
leis, que constavam nos jornais, mas escondiam os jornais. Se aparecer esse jornal
por  aqui,  repetiremos  os  atos  do  governo  militar,  lamentavelmente,  no  governo
Pimentel do PT.

Estamos aqui num debate de alto nível, muito bem presidido pelo deputado Hely
Tarqüínio,  nosso  amigo  e  companheiro.  Mas  não  podemos  concordar  com
procedimentos  dessa  natureza.  V.  Exa.  é  um  deputado  exemplar  pelo  seu
procedimento,  seu  conceito,  sua  autenticidade  nas  palavras  e  certamente  está
indignado e ficará, principalmente se aparecer o jornal Minas Gerais de 27 de março.
Quanto tempo tem? Onde ele está? Isso me faz lembrar do caso dos irmãos Naves,
quando surgiu em Minas Gerais a expressão “será o Benedito?”. Os pobres coitados
dos irmãos Naves foram presos inocentemente, e não havia vítima. Foram acusados
de assassinato bárbaro, mas a vítima não apareceu. O deputado Hely Tarqüínio está
rindo porque conhece a história. Os irmãos ficaram presos por 20 anos, sendo quem
um deles, Joaquim Naves, morreu na cadeia. Os mineiros perguntavam pela vítima. A
partir daí surgiu o ditado “será o Benedito?”. E é possível que o Benedito apareça
aqui,  deputado João Leite.  Estamos boquiabertos  com essa situação nesta  Casa.
Muito obrigado pelo aparte.

O deputado João Leite* – Agradeço suas palavras. Quero lembrar que o choque de
gestão deu oportunidade para pagar até o quinto dia útil  o salário  dos servidores
públicos devido à economia feita  no Estado,  diferentemente da proposta do atual
governo.  Estamos  vendo  como eles  estão  trabalhando.  São  quatro  aumentos  na
conta de energia elétrica. É importante que o cidadão mineiro acompanhe a sua conta
de luz. A coluna do lado esquerdo mostra o valor dos impostos. Em campanha, o Sr.
Pimentel prometeu retirar impostos como o ICMS. Vemos uma bandeira vermelha,
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que deve ser para homenagear o seu partido. Depois, vemos a taxa de iluminação
pública. Tudo isso quase dobra o valor da conta de energia. O governo já arrecadou
R$1.700.000.000,00  com  esses  aumentos.  E  o  PT  ainda  vai  impor  mais  dois
reajustes. O que mais acontecerá para que eles tenham arrecadação e paguem o que
estão prometendo? Privatizarão todas as estradas de Minas Gerais. Esse é o plano.
O Aécio asfaltou as estradas, e o Pimentel cobrará o pedágio. A população de Minas
já pagou duas vezes. Farei a proposta de retirar o IPVA, já que pagaremos o pedágio
do PT para arrecadar mais, para dar conta da sua máquina pesada.

Lembro-me de que,  quando o Pimentel  foi  prefeito  de Belo Horizonte,  havia 65
secretarias.  Temos  de  acompanhar  para  saber  o  que  ele  está  propondo.  Estão
falando em 21 secretarias. O governo Fernando Henrique deixou 23 ministérios, e
agora há 39. É preciso muito dinheiro. Quem pagará a conta é o cidadão, a cidadã de
Minas  Gerais,  lamentavelmente.  Depois  dessa  exploração  do  cidadão,  com  o
aumento da conta de luz, vem aí a privatização das estradas.

Eles  gostam  de  falar  contra  os  empresários,  mas  vão  entregar  para  eles  as
estradas, e a população de Minas Gerais vai pagar para andar nas rodovias agora.
Esse dinheiro vai ser para colocar a companheirada, os petistas no governo, para
inchar  essa máquina  e  para  atender  alguns,  não a  todos,  só  àqueles  ligados ao
partido.

Agradeço muito,  Sr.  Presidente.  Quero fazer  este debate,  mas com a presença
maior de deputados aqui no Plenário.

* – Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado João Leite – Solicito que V. Exa. preserve o meu tempo e encerre, de
plano, a reunião pela falta de quórum. Prestigiam-me aqui o deputado Mourão e mais
alguns  cidadãos  de  Minas  Gerais.  Estou  vendo  ali  a  jornalista  Idamaris  Félix
acompanhando, o nosso Sabino Fleury atento, mas falta o quórum e, portanto, peço o
encerramento e a preservação do meu tempo, por favor.

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



1664
____________________________________________________________________________

deputados para a ordinária de amanhã, dia 21, 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 12/2015

Comissão Especial
Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  17/2015,  publicada  em  18/04/2015  no  Diário  do
Legislativo, o governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do
art.  62,  XXIII,  “e”,  da Constituição do Estado,  a  indicação do Sr.  Márcio  da Silva
Botelho para o cargo de diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA.

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos
termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do
art. 146, do Regimento Interno.

Ouvido  em  arguição  pública  pela  comissão,  o  Sr.  Márcio  da  Silva  Botelho
demonstrou  conhecimento  sobre  a  entidade  para  cuja  diretoria-geral  foi  indicado,
respondendo com clareza e objetividade às questões que lhe foram formuladas. Além
disso, em virtude de sua larga experiência e competência na área pública, evidencia-
se  sua  capacidade  gerencial  para  desempenhar  com  eficiência  as  elevadas
competências atribuídas ao cargo de diretor-geral do IMA.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr.  Márcio da Silva

Botelho para o cargo de diretor-geral do IMA.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente – Inácio Franco, relator – Rogério Correia.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 742/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fábio Cherem, o Projeto de Lei nº 742/2015, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.345/2014, visa declarar de utilidade pública a
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Associação dos Protetores aos Animais de Perdões – Apap –, com sede no Município
de Perdões.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/3/2015  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  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  742/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação dos Protetores aos Animais de Perdões – Apap –, com sede no Município
de Perdões.

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. 39 determina que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, legalmente constituída e em regular funcionamento; e o art. 41 veda a
remuneração de seus dirigentes e conselheiros, sendo-lhes vedada a distribuição de
lucros ou de qualquer outra vantagem.

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

Projeto de Lei nº 742/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Bonifácio Mourão – Professor

Neivaldo – Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 57/2015
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei  em epígrafe,  de autoria  dos deputados Fred Costa e Noraldino

Júnior,  “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  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à
Comissão de Cultura, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2,
que apresentou,  prejudicando o Substitutivo nº  1,  da  Comissão de Constituição e
Justiça.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise objetiva proporcionar aos integrantes das escolas públicas

estaduais o acesso a espetáculos e eventos de natureza cultural e artística por meio
do projeto Escola e Arte, gerido pela Secretaria de Estado de Educação.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise,  não detectou  óbices de
natureza jurídico-constitucional  na  matéria.  No entanto,  o  projeto  inicial  criava  um
programa de governo, competência esta exclusiva do Poder Executivo. No intuito de
corrigir  essa  imprecisão  técnica,  a  comissão  sugeriu  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 ao acesso dos
alunos da rede pública a espetáculos e eventos de música, dança, literatura, teatro e
a sessões de cinema.

A Comissão de Cultura, por sua vez, considerou a proposição meritória visto 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
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difusão e promoção do acesso aos bens culturais”. No entanto, visando atualizar a
terminologia da área educacional, essa comissão apresentou o Substitutivo nº 2, que
substitui  a expressão “escolas de 1º e 2º grau”, hoje em desuso, por “escolas de
ensino  fundamental  e  médio”,  prejudicando  o  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição e Justiça.

No que tange ao aspecto financeiro e orçamentário, competência desta comissão
analisar, cabe destacar que o projeto sob análise não cria novas despesas ao erário,
uma vez que ele fixa diretrizes e parâmetros para uma determinada política pública,
cabendo  ao  Poder  Executivo  avaliar  a  disponibilidade  orçamentária  e  financeira
quando da implementação ou execução dessa política.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 57/2015 na

forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Cultura e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda, relator – Arnaldo Silva – Thiago Cota

– Felipe Attiê – Rogério Correia – Tito Torres.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 347/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a
classificação do acervo literário das bibliotecas integrantes do Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas por faixa etária.”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 13/3/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para o exame de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  projeto  de  lei  em  análise  tem  por  finalidade  estabelecer  que  as  bibliotecas

integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas pautem-se pela orientação
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ao usuário quanto à adequada utilização do seu acervo literário. Estabelece ainda
que, sempre que possível, devem elas proceder à classificação das obras conforme a
faixa etária do público a que se destina.

É  importante  destacar  que  proposições  similares  tramitaram  nesta  Casa  em
legislaturas  anteriores  (Projetos  de  Lei  n°s  1.799/2007  e  1.034/2011).  Na  última
legislatura, esta comissão concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade
da matéria, na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Tendo  em  vista  a  inexistência  de  alterações  constitucionais  e  legais  que
propiciassem a revisão da matéria, ratificamos o entendimento expresso no parecer
referente ao Projeto de Lei n° 1.034/2011, e reproduzimos a argumentação jurídica
apresentada:

“O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas refere-se às bibliotecas estaduais e
municipais.  É  pacífico  que a  lei  estadual  não pode impor  regras aos  órgãos  das
municipalidades, de forma que a proposição deve ser reformulada, para restringir seu
alcance às bibliotecas estaduais, que compreendem a Biblioteca Pública do Estado
de  Minas  Gerais  Professor  Luiz  de  Bessa,  as  bibliotecas  das  escolas  públicas
estaduais e as dos órgãos públicos abertas ao público, como é o caso das bibliotecas
da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas.

É  dispensável  o  comando  segundo  o  qual  as  bibliotecas  pautar-se-ão  'pela
orientação ao usuário  quanto à adequada utilização do seu acervo',  porque diz o
óbvio. Evidentemente, os órgãos públicos devem buscar a adequada prestação de
seus serviços.

No que tange à classificação das obras tendo em vista a faixa etária do público, a
Constituição da República, em seu art. 220, § 3º, estabelece que cabe à lei federal
'regular  as  diversões  e  espetáculos  públicos,  cabendo ao  Poder  Público  informar
sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários
em que sua apresentação se mostre inadequada'.  Essa norma não alcança,  com
certeza, o acervo literário das bibliotecas, que não é mencionado na Portaria nº 1.100,
do Ministério da Justiça, que regulamenta o exercício da classificação indicativa de
diversões públicas, especialmente obras audiovisuais, destinadas a cinema, vídeo,
DVD, jogos eletrônicos,  jogos de interpretação e congêneres.  Descarta-se,  assim,
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eventual  objeção  à  tramitação  da  matéria  sob  o  argumento  de  que  invade  a
competência legislativa federal.

Parece-nos, todavia, que a definição sobre a forma adequada de classificação do
acervo  literário  das  bibliotecas  estaduais  se  insere  entre  as  competências  dos
profissionais preparados para a gestão desses órgãos, quais sejam os bibliotecários.
É do conhecimento geral que as bibliotecas já organizam seu acervo separando as
obras  infantis,  as  infantojuvenis  etc.  Ao nosso ver,  seria  mais  adequado  deixar  a
cargo dos profissionais especializados a definição da organização do acervo literário
nas bibliotecas. Deixamos para a comissão de mérito essa indagação, admitindo a
hipótese de que a matéria possa ter especificidades que escapam ao exame efetuado
por esta comissão.

Por último, cumpre ressaltar que, tendo em vista a existência de lei estadual que
trata da política estadual do livro, por questão de técnica legislativa entendemos ser
mais adequada a inclusão de dispositivo em seu texto, e não a edição de nova lei,
conforme dispõe o Substitutivo n° 1, a seguir redigido.”

Cumpre destacar que a Portaria do Ministério da Justiça n° 1.100, de 2006, citada
na fundamentação do parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.034/2011 aqui reproduzida,
foi  revogada  pela  Portaria  n°  368,  de  11  de  fevereiro  de  2014,  que  contém
atualizações sobre a regulamentação da classificação indicativa, mas sem alteração
de conteúdo relevante que pudesse interferir no conteúdo deste parecer.

Importante lembrar que o art. 215 da Constituição da República estabelece que “o
Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações
culturais”, e o § 3º do art. 216 determina que “a lei estabelecerá incentivos para a
produção e  o  conhecimento  de  bens  e  valores culturais”.  Já o  art.  24,  inciso  IX,
estabelece  que  compete  à  União,  aos  estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre “educação, cultura ensino e desporto”. Cite-se ainda o art.
23, inciso V, da Lei Maior, o qual determina ser competência comum da União, dos
estados e dos municípios “proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à
ciência.”.
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Conclusão
Pelas  razões  apresentadas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de  Lei  nº  347/2015 na forma do Substitutivo nº  1,  a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta o artigo 6°-A à Lei n° 18.312, de 6 de agosto de 2009, que institui a

política estadual do livro.
Art. 1º – Fica acrescentado à Lei n° 18.312, de 6 de agosto de 2009, o seguinte art.

6°-A:
“Art. 6°-A – As bibliotecas estaduais efetuarão, sempre que possível, a classificação

das obras que compõem o seu acervo literário, conforme a faixa etária do público a
que se destinam.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente – Professor Neivaldo,  relator  – Bonifácio Mourão –

Isauro Calais – Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 803/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, resultante do desarquivamento do Projeto de
Lei  nº  4.251/2013,  a  proposição  em  epígrafe  “dispõe sobre  a  obrigatoriedade  de
instalar  dispositivos  para  fixação  de  bicicletas  junto  aos  prédios  e  logradouros
privados.”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/3/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora  apresentada,
preliminarmente, quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei em análise obriga os proprietários de locais privados de grande

circulação a instalarem dispositivo para fixação de bicicleta (art. 1º).
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No § 1º do art. 1º, define-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 50 funcionários.

Os bicicletários instalados deverão ser projetados para a fixação de, no mínimo,
cinco bicicletas (art. 1º, § 2º). Além disso, devem ser disponibilizados a todos, sem
qualquer distinção, vedada a sua utilização com fins lucrativos (art. 2º).

O  autor  explica  que  a  proposição  tem  por  finalidade  incentivar  a  utilização  da
bicicleta  como  meio  alternativo  de  transporte,  em  razão  de  não  ser  poluente,
contribuindo, por consequência, para o combate ao aquecimento global e a outros
problemas ambientais.

Não  obstante  o  mérito  da  iniciativa,  o  projeto  encontra  óbices  de  natureza
constitucional, conforme veremos a seguir.

A Carta da República consagrou o princípio da livre iniciativa, que assegura a todos
o exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de
órgãos públicos, ressalvando-se, apenas, os setores considerados estratégicos.

Assim dispõe o parágrafo único do art. 170 da Magna Carta:
“Art. 170 – (…)
Parágrafo único – É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.”.

Vê-se,  portanto,  que  a  proposição  em  análise  afronta  o  preceito  constitucional
citado.

A respeito, é válido mencionar as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery: “Em razão do modelo econômico adotado pela CF, cabe ao Estado
exercer sua política de controle e fiscalização, como limite de intervenção mínima, o
que  significa  tomar  medidas  razoáveis  e  proporcionais,  sempre  no  sentido  de
preservar  o  direito  de  propriedade,  a  livre  iniciativa  e  a  atividade  econômica.”.
(Constituição Federal  comentada,  2.  ed.,  São Paulo,  Revista dos Tribunais,  2009,
p.640.)

A ordem econômica é regida por alguns princípios, entre eles o da livre iniciativa,
segundo o qual o exercício de atividade econômica pelos particulares é livre e não
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deve sofrer ingerências por parte do poder público, a não ser que razões de grande
importância  demandem a  interferência  estatal  para  salvaguardar  outros  princípios
constitucionais que, no caso, devem prevalecer.

Por outro lado, a proposição contém vício formal de iniciativa, uma vez que trata de
matéria de predominante interesse local, relativa à ordenação e à ocupação do solo
urbano, cuja competência é exclusiva dos municípios, por força do disposto no art.
30, incisos I e VIII, da Constituição da República.

Nota-se que a imposição de instalação de equipamento para fixação de bicicleta em
certos imóveis destinados ao atendimento ao público interfere na própria concessão
do alvará de funcionamento do estabelecimento, razão pela qual é incontestável a
competência da municipalidade para regulamentação de tal questão.

A propósito,  o  Supremo Tribunal  Federal  já  se  manifestou  por  diversas  vezes,
afirmando ser competência do município legislar sobre questões que digam respeito a
edificações  ou  construções,  bem  como  sobre  a  exigência  de  instalação  de
equipamentos  de  segurança,  bebedouros  e  sanitários  em  imóveis  destinados  ao
atendimento ao público.  (AI  482212 AgR, Relator  Min.  Teori  Zavascki,  julgado em
4/6/2013; ARE 691591 AgR, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2012; AI 453178
AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, julgado em 13/12/2006; e RE 240406, Relator Min.
Carlos Velloso, julgado em 25/11/2003).

É importante destacar,  ainda,  que projetos  semelhantes dos Estados do Rio de
Janeiro  (PL  nº  873/2007)  e  do  Espírito  Santo  (PL  nº  305/2005)  receberam,
respectivamente, parecer pela inconstitucionalidade e veto integral  dos respectivos
governadores.

Nota-se, também, que tramitam na Câmara Legislativa de Belo Horizonte projetos
voltados para a criação de bicicletários públicos (PL nº 705/2013 e PL nº 757/2013).

Esses  são  os  óbices  que  inviabilizam  a  tramitação  do  projeto,  razão  pela  qual
apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 803/2015.
Sala das Comissões,19 de maio de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Bonifácio Mourão –
Professor Neivaldo – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.043/2015
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 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”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 16/4/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epigrafe pretende exigir que todo processo licitatório realizado

pelos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual  direta  e  indireta,
excluídos os pregões eletrônicos, seja gravado em áudio e vídeo e transmitido, por
meio da internet, no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais.

Nos termos da proposição, a gravação abrangerá as fases do processo licitatório 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.

Por fim, o projeto exige do poder público que mantenha devidamente arquivadas as
gravações realizadas.

Apresentada uma breve síntese sobre a proposição, passamos a opinar sobre os
aspectos jurídicos relevantes para a discussão do tema.

Nos termos do art.  22,  inciso XXVII,  da Constituição Federal  de 1988,  compete
privativamente à União Federal editar as normas gerais sobre licitação e contratação
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios.
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Isso significa que somente a União pode editar normas gerais que regulamentam as
licitações e contratos administrativos, sendo que ao estado remanesce a competência
para legislar sobre o assunto (art. 25, § 1º), desde que observadas as regras federais.

Assim, cada estado bem como os municípios possuem a competência para legislar
sobre procedimentos administrativos, sendo a licitação exatamente um deles.

Nesse sentido, assim já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
“(...)  A Constituição Federal  outorga à União  a  competência para  editar  normas

gerais sobre licitação (art. 22, XXVII) e permite, portanto, que Estados e Municípios
legislem para complementar as normas gerais e adaptá-las às suas realidades (…)”
(Recurso  Extraordinário  nº  423560;  relator:  ministro  Joaquim  Barbosa;  Dje  de
19/6/2012).

No exercício da sua competência privativa para legislar  sobre normas gerais de
licitações e contratos administrativos, a União editou a Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

Nos termos do art. 3º da referida lei federal, um dos princípios que deve nortear o
processo licitatório é exatamente o da publicidade.

Especificamente quanto ao procedimento de abertura dos envelopes e julgamento
da habilitação e das propostas, o art. 43, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, estabelece
expressamente  que  ele  “será  realizado  sempre  em  ato  público  previamente
designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes
e pela Comissão”.

Portanto, o Estado possui competência para complementar as normas gerais de
licitações e contratos previstos na lei citada, detalhando-as de forma a conferir maior
aplicabilidade  ao  princípio  da  moralidade  administrativa,  evitando-se  fraudes  e
consequentes prejuízos ao erário.

Quanto ao aspecto da iniciativa, são necessárias algumas considerações.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "lei disciplinadora de atos de publicidade

do Estado independem de reserva de iniciativa do chefe do poder executivo estadual,
visto  que  não  versam  sobre  criação,  estruturação  e  atribuições  dos  órgãos  da
administração pública" (ADI 2.472-MC, rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 3/5/2002).

Contudo,  a proposição não se limita a disciplinar  a abrangência do princípio da
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publicidade no âmbito do processo licitatório,  já que também cria efetiva despesa
para o erário estadual.

É  fato  notório  que  todos  os  órgãos  dos  Poderes  do  Estado  terão  que  adquirir
equipamentos  eletrônicos  capazes  de captar  e  gravar  o  áudio  e  as  imagens  das
sessões  dos  processos  licitatórios,  além  de  se  verem  obrigados  a  implementar
sistemas de informática integrados capazes de transmiti-las pela internet, em tempo
real, e de arquivar as gravações para acesso de todos os interessados.

Embora  esteja  criando  novas  despesas  para  o  erário  estadual,  interferindo  na
execução orçamentária de todos os Poderes do  Estado,  a proposição não traz a
estimativa do seu impacto financeiro nem mesmo indica qual será a fonte de custeio
para a despesa majorada.

A Corte do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG –, julgando
situação  análoga,  teve  a  oportunidade  de,  por  unanimidade  de  votos,  declarar  a
inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 11.638, de 18 de julho de
2008, de Juiz de Fora.

Assim  como  a  proposição  em  epígrafe,  a  referida  lei  municipal,  de  iniciativa
parlamentar, pretendia implementar instrumento que ampliava os níveis de exigência
de publicidade dos atos da administração pública de todos os Poderes daquele ente
federado. Para tanto, a lei municipal estabeleceu o corpo mínimo da fonte que deveria
ser utilizado nas publicações dos atos administrativos municipais na imprensa oficial,
sem,  contudo,  indicar  a  fonte  de  custeio  da  nova  despesa  gerada  em  face  da
ampliação dos níveis de exigência de publicidade dos atos institucionais.

Ao declarar  a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos  da lei  municipal,  a
Corte do TJMG assim fundamentou sua decisão:

“(...) A nova regra sequer indica qual seria a fonte de custeio da despesa majorada.
Embora,  como bem observou a Ilustre  Procuradora de  Justiça,  não contenha a

Constituição Mineira 'nenhuma norma que estabeleça ser a matéria objeto da Lei
Municipal nº 11.638/2008 de iniciativa privativa do Poder Executivo' (fl. 81), o certo é
que 'a despesa com as publicações dos atos oficiais do Governo é uma despesa que,
como qualquer  outra,  deverá  ser  incluída  na  Lei  Orçamentária'  (fl.  82),  havendo,
assim, a meu ver, violação ao disposto nos artigos 66 e 68 da Constituição Mineira,
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não se admitido o aumento de despesa previsto nos projetos sobre organização dos
serviços  administrativos  do  Legislativo  e  Judiciário  (art.  68);  ou  a  realização  de
despesa que exceda os créditos orçamentários (art. 161, II, da Constituição mineira).

O  STF,  é  verdade,  já  decidiu  que  'lei  disciplinadora  de  atos  de  publicidade  do
Estado independem de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual,
visto  que  não  versam  sobre  criação,  estruturação  e  atribuições  dos  órgãos  da
Administração Pública' (ADI 2.472-MC, rel. min. Maurício Corrêa, julgamento em 13-
3-02,  DJ de 3-5-02),  mas no caso específico dos  autos a Lei  Municipal  impõe a
criação de uma despesa injustificada. Isso porque, a Lei Municipal 11.638/2008, ao
fixar o corpo mínimo da fonte das publicações na imprensa oficial, acaba por criar
uma despesa para o Município, superior a R$100.000,00 (cem mil reais) por mês, não
sendo assim uma lei que se limita a disciplinar atos de publicidade da Administração
local, pois cria efetiva – e elevada – despesa para os cofres do Município”. (TJMG,
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.08.486351-3/000, relator: des. Wander
Marotta, Dj de 20/11/2009).

No mesmo sentido há diversos outros precedentes do TJMG:
“(...)  A criação  de  despesa,  via  projeto  de  iniciativa  do  Poder  Legislativo,  sem

correspondente  fonte  de  custeio,  alterando  o  orçamento  municipal,  ofende  os
princípios de independência e harmonia entre os Poderes contidos na CR e repetidos
nos artigos 6º e 173 da CE, além do que o parágrafo 1º do art. 165 da Carta Estadual
determina que o Município deve observar os princípios da Constituição Federal e da
Constituição  Estadual.  Representação  acolhida".  (TJMG,  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 1.0000.05.429918-5/000 – relator: des. Cláudio Costa, Dj de
15/11/2006).

“(...)  A criação  de  despesa,  via  projeto  de  iniciativa  do  Poder  Legislativo,  sem
correspondente  fonte  de  custeio,  alterando  o  orçamento  municipal,  ofende  os
princípios de independência e harmonia entre os Poderes contidos na CF e repetidos
nos artigos 6º e 173 da CEMG, além do §1º do art. 165 da Carta Estadual, segundo o
qual  o  Município  deve  observar  os  princípios  da  Constituição  Federal  e  da
Constituição  Estadual.  Representação  acolhida”.  (TJMG,  Ação  Direta  de
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Inconstitucionalidade nº 1.0000.11.002457-7/000, relator: des. Alberto Deodato Neto;
Dje de 3/8/2012).

Portanto,  em  que  pese  a  nobre  intenção  parlamentar,  tendo  em  vista  que  a
proposição não apresenta a estimativa de impacto financeiro da despesa majorada,
assim como a indicação da fonte de custeio preexistente no orçamento, ela acaba por
criar despesa nova, incorrendo em vício de inconstitucionalidade por contradição aos
arts. 66, III, “i”, 153, 160, III, e 161, II, da Constituição Estadual.

Não bastasse isso, é importante lembrar que a referida Lei nº 8.666 já traz em seu
texto instrumentos suficientemente adequados para se garantir a devida publicidade
às sessões de habilitação e julgamento das propostas no âmbito do certame.

Nos termos do § 1º do art. 43 do citado diploma legal, “a abertura dos envelopes
contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em
ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada
pelos licitantes presentes e pela Comissão”.

Sendo assim,  a  legislação existente  já  exige que as sessões  de julgamento da
habilitação e da proposta  dos  processos licitatórios  sejam previamente marcadas,
conferindo-se publicidade quanto ao local, dia e horário da sua realização, permitindo-
se  que  todos  os  cidadãos  interessados  assistam  e  participem  do  procedimento,
fiscalizando a legalidade e a moralidade dos atos praticados.

Ademais, as atas circunstanciadas, que registram todos os atos ocorridos no âmbito
das  sessões,  já  são  devidamente  arquivadas  nas  repartições  públicas,  sendo
acessíveis a qualquer cidadão que deseje conferir a sua legalidade e moralidade. Por
sua vez, os contratos administrativos celebrados com os particulares em decorrência
dos  resultados  dos  processos  licitatórios  devem  ter  seus  extratos  devidamente
publicados  na  imprensa  oficial  até  o  quinto  dia  útil  do  mês  seguinte  ao  de  sua
assinatura, sob pena de não serem dotados de eficácia (art. 61, parágrafo único, da
Lei nº 8.666, de 1993).

Portanto, o que se vê é que a legislação atualmente existente já possui um conjunto
de exigências razoáveis  e proporcionais  que conferem aos cidadãos as seguintes
prerrogativas:  ter  prévio  conhecimento  sobre  os  processos  licitatórios  que  serão
realizados pela administração pública e sobre as datas, horários e locais das sessões
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de julgamento da habilitação e das propostas; participar das sessões de julgamento
da habilitação e das propostas, fiscalizando a legalidade e a moralidade dos atos
praticados;  e  fiscalizar  os  atos  praticados  nos  processos  licitatórios  já  realizados
mediante  a  obtenção  de  cópia  das  atas  circunstanciadas  e  a  conferência  dos
contratos publicados na imprensa oficial.

Dessa  forma,  o  princípio  da  publicidade  do  processo  licitatório  já  se  encontra
regulamentado  de  forma  suficientemente  adequada  para  resguardar  o  direito  do
cidadão de acesso aos atos praticados pelo poder público, que podem, assim, ser
submetidos  ao  controle  interno  e  externo,  preservando-se  a  moralidade
administrativa.

Além  disso,  destaque-se  que  na  legislatura  anterior  proposição  de  conteúdo
idêntico a esta (Projeto de Lei nº 3.393/2012) foi baixada em diligência à Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag, a fim de que essa pasta informasse
se o governo do Estado já possuía a infraestrutura e os equipamentos necessários
para a gravação e transmissão por meio da internet das sessões de habilitação e
julgamento  das  propostas  realizadas  em  todos  os  procedimentos  licitatórios
promovidos pela administração pública estadual. Solicitou-se também que o referido
órgão  se  manifestasse sobre  a  viabilidade fática  da  implementação  das  medidas
propostas.

Em resposta, a Seplag informou que, já no primeiro semestre de 2012, mais de
96% das licitações realizadas pela administração pública estadual foram feitas sob a
modalidade pregão eletrônico, a qual já permite a qualquer interessado, por meio do
acesso ao sítio eletrônico (disponível em: <www.compras.mg.gov.br>), acompanhar,
em  tempo  real,  sem  necessidade  de  prévio  cadastramento  e  senha,  o  chat que
contém  as  mensagens  trocadas  entre  o  pregoeiro  e  os  licitantes  participantes  da
sessão, os lances e a sessão pública do pregão.

Esclareceu também  que as  informações  sobre  todos  os  processos  de compras
realizados  pelos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual  já  estão
disponíveis para consulta pública no Portal de Compras do Estado.

Por  fim,  a  Seplag  manifestou-se  contrariamente  à  proposição tendo  em vista  o
elevado impacto financeiro causado pela obrigatoriedade de aquisição de filmadoras
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por todos os órgãos e entidades estaduais, além do custo de armazenamento dos
arquivos que possuem grande extensão, não havendo, para tanto, respaldo na lei
orçamentária.

Quanto ao objetivo de coibir fraudes em processos licitatórios, entendemos que a
medida  em  questão  é,  na  prática,  inócua,  uma  vez  que  é  fato  notório  que  as
combinações de resultados por parte das empresas, o direcionamento dos resultados
dos processos licitatórios e as ilegalidades praticadas por membros das comissões de
licitação  não  ocorrem  nas  sessões  públicas  de  julgamento  da  habilitação  e  das
propostas. Tais práticas ocorrem a portas fechadas, em combinações prévias entre os
concorrentes ou entre estes e os membros da administração pública, de forma que,
quando das sessões públicas, as fraudes já se encontram arquitetadas e planejadas.
Dessa  forma,  a  gravação  das  sessões  não  é  instrumento  capaz  de  coibir  essas
combinações e fraudes.

O objetivo almejado pelo projeto de coibir a prática de ilegalidades no âmbito das
sessões do processo licitatório já é alcançado, com o mesmo nível de eficiência que a
ação proposta poderia alcançar, por meio das exigências de publicidade já trazidas
pela  citada  Lei  nº  8.666,  de  1993,  anteriormente  explicitadas,  donde  a
incompatibilidade da proposição com os princípios constitucionais da razoabilidade e
da proporcionalidade.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.043/2015.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente – Bonifácio Mourão, relator  – Professor Neivaldo –

Isauro Calais – Dalmo Ribeiro Silva.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
– O presidente deu ciência ao Plenário, na 40ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa  Ordinária  da  18ª  Legislatura,  em  21/5/2015,  das  comunicações  dos
deputados:

Agostinho Patrus Filho – informando que o Bloco Compromisso com Minas Gerais
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abre mão das duas vagas de membro efetivo e das duas vagas de membro suplente
na  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à
Constituição nº 3/2015, em favor do Bloco Minas Melhor (Ciente. Publique-se.);

Rogério  Correia  –  indicando  os  deputados  Durval  Ângelo  e  Cabo  Júlio  para
membros efetivos e os  deputados Emidinho Madeira e Celinho do Sinttrocel  para
membros suplentes da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 3/2015, nas vagas cedidas pelo Bloco Compromisso com
Minas Gerais (Ciente. Designo. Às Comissões.).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE MAIO DE 2015

ATA
ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 21/5/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  – Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discursos  dos  deputados  Gustavo  Corrêa  e  Durval  Ângelo;  Questão  de  Ordem;
aprovação  da  ata  –  Correspondência:  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  1.608  a  1.658/2015  –
Requerimentos  nºs  803  a  832/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.339  a
1.359/2015 – Proposições não Recebidas: Requerimento da Comissão de Cultura –
Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Meio  Ambiente,  de  Assuntos
Municipais e de Educação e dos deputados Agostinho Patrus Filho e Rogério Correia
– Questão de Ordem – Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Durval Ângelo,
Douglas Melo, Celinho do Sinttrocel e João Leite – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições – Decisão da Presidência – Comunicação da Presidência –
Leitura de Comunicações – Despacho de Requerimentos: Requerimentos Ordinários
nºs  1.339  a  1.345,  1.347,  1.348,  1.357,  1.349  a  1.356,  1.358  e  1.359/2015;
deferimento –  Questões de Ordem – Discurso do deputado Rogério Correia –  2ª
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.620; discurso do deputado João
Leite; questão de ordem – Encerramento.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Agostinho

Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Bosco –
Cabo Júlio – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristina Corrêa
– Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Duarte Bechir – Durval Ângelo –
Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Felipe
Attiê  –  Geisa  Teixeira  – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo –  Glaycon Franco –
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Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa
– Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – João Magalhães – Léo
Portela  –  Marília  Campos  –  Missionário  Marcio  Santiago  –  Neilando  Pimenta  –
Noraldino Júnior – Nozinho – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia –
Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Vanderlei Miranda – Wander
Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h11min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência
gostaria de registrar o recebimento de um comunicado da Fetaemg sobre o alto nível
da  discussão  de  ontem,  ressaltando  que  o  Plenário  está  à  altura  da  sua
representatividade. Isso nos enche de prazer. Muito obrigado. Com a palavra, o 2º-
secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
–  O deputado Ivair  Nogueira,  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

Gustavo Corrêa.
O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Presidente  Hely  Tarqüínio,  acompanhei,

atentamente, a leitura da ata, feita pelo deputado Ivair Nogueira, e não constou nessa
ata a solidariedade de todos os parlamentares desta Casa, independentemente de
coloração partidária, aos deputados Antônio Carlos Arantes e Felipe Attiê, em razão
de alguns acontecimentos que ocorreram na Comissão de Turismo por ocasião da
discussão sobre a terceirização. Quero, de público, agradecer a V. Exa., na condição
de presidente, e, da mesma forma, ao deputado Adalclever, que já me informou que
tomará  todas  as  medidas  cabíveis  e  possíveis  para  evitar  que  fatos  como  os
ocorridos  naquela  tarde ocorram novamente e,  mais que isso,  para que todos os
parlamentares tenham a oportunidade de exercer, em pleno direito, seus papéis de
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representantes do povo. O deputado Ivair Nogueira citou que o deputado Mourão,
ontem, em sua discussão, apresentou um requerimento solicitando a suspensão de
todos os prazos legais sobre o veto em discussão, naquele momento. Para aqueles
telespectadores que nos acompanham, deputado João Leite, e não sabem a razão
disso, farei apenas um breve comentário. O governador, na edição do Minas Gerais
do dia 27  de março,  publicou as razões  do seu veto e  da  exoneração de vários
secretários  de  Estados  e  de  subsecretários.  Posteriormente,  após  verificar  um
equívoco da sua Secretaria de Relações Institucionais e da sua Secretaria de Casa
Civil, que mostrava a incoerência e o despreparo do atual governo, fez-se uma edição
extra na internet com a data do dia 28. Depois, perceberam que havia algo errado e
não publicaram a edição impressa, como deve ser feito, e, para piorar o soneto, no
dia  seguinte  publicaram  apenas  uma página  com  o  mesmo conteúdo  que  temos
arquivado na internet, do dia 28, como se a data fosse dia 27. Foi uma alteração clara
dos atos praticados por este governo. Além de suspender o trâmite do veto nesta
Casa,  existe  algo  mais  grave,  presidente.  Todos  os  atos  das  nomeações  de
secretários  não  terão  validade.  Há  quase  dois  meses,  determinados  funcionários
públicos  têm  assinado  documentos  sem  validade.  O  governo  não  agiu  com
transparência, como é seu dever, publicou na internet, no dia 28, e, pior ainda, teve
de publicar o impresso com a data do dia 27. O próprio governo assume seu crime e
seu  erro.  Gostaria  que  a  presidência  deferisse  prontamente  o  requerimento  do
deputado  Bonifácio  Mourão,  haja  vista  os  inúmeros  problemas  que  poderão  ser
gerados por esse erro. Mais uma vez, volto a afirmar que isso será uma constante
nos próximos quatro anos. Pela primeira vez na história, o governador encaminha um
projeto  a  esta  Casa,  sua  base  o  defende  arduamente  dizendo  que  não  haveria
impacto financeiro, e posteriormente ele veta a matéria alegando impacto financeiro.
Depois, publica matéria na internet, e o jornal não circula. Depois, circula com a data
errada. Peço licença ao deputado Durval Ângelo, líder do governo, para mostrar o
prejuízo  que  o  atual  governo  pode  gerar  aos  mineiros  em  razão  da  falta  de
planejamento. Na pressa de tentar iludir os mineiros, como na campanha eleitoral,
quando fez promessas que sabíamos que não poderiam ser cumpridas, ele pratica
atos e depois é obrigado a corrigi-los, para a situação não ficar pior. São essas as
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minhas  palavras,  presidente.  Da  mesma  forma  que  os  mineiros  não  tiveram  a
oportunidade de ver seus atos publicados no  Minas Gerais,  como fez na internet,
gostaria que esse fato constasse na ata da Assembleia para que todos os mineiros
tenham ciência do que está sendo dito.

O presidente – Com a palavra, para discutir a ata, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval Ângelo – Quero continuar discutindo a ata. Ontem, fiz toda uma

argumentação  do  ponto  de  vista  legal,  jurídico  e  filosófico  a  respeito  do  erro  da
oposição.  Diante  da  insistência  do  nobre  amigo  e  colega  Gustavo  Corrêa,  que
respeito  muito,  é  um  jovem  deputado  que  tem  adquirido  grande  experiência  e
respeitabilidade  aqui,  o  que  dignifica  o  Poder  Legislativo,  gostaria  de  dizer
popularmente que a oposição está procurando chifre em cabeça de cavalo. A ata é
clara quando registra os argumentos de forma bem explícita a respeito da publicação
ou  não  dos  atos  do  governo.  Só  que  o  deputado  Gustavo  Corrêa  cita  uma
responsabilidade  da  Secretaria  de  Relações  Institucionais,  falando  de  erros,
equívocos e inexperiência dessa secretaria. Em nome até da oposição, quero fazer
um desagravo para constar na ata, porque o secretário de Relações Institucionais,
procurador  Rômulo  Ferraz,  é  uma  pessoa  muito  querida  nesta  Casa.  Ele  não
cometeria erro e nem seria falta de experiência dele. É um procurador com 27 anos
de exercício, de atividade, na procuradoria. Além do mais, foi secretário do governo
anterior. Então, experiência, ele a tem de sobra. Ficou, aliás, até o mês de julho ou
agosto, se não me engano, no governo Alberto Pinto Coelho. É alguém por quem
nutrimos um carinho, um respeito, uma admiração muito grande, acredito que até o
próprio  deputado  Gustavo  Corrêa.  Então,  não  seria  erro  nem  inexperiência  da
Subsecretaria de Relações Institucionais. Essa é muito eficiente e capaz. Acho que
vamos aguardar,  com ansiedade,  a questão de ordem ser respondida pela Mesa,
porque  acredito,  ou  intuo,  nos  meus  argumentos,  que  foram  feitos  de  forma
consistente na reunião de ontem, no Plenário, e é por isso que a ata registra a minha
intervenção, a minha discussão, que vai ser no sentido de que a questão de ordem é
inócua, imprópria, intempestiva e não diz absolutamente nada a respeito da matéria.
O  governo  Fernando  Pimentel  acertou  e  está  agindo  corretamente,  dentro  da
legalidade.
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Questão de Ordem
O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, gostaria apenas de dizer ao deputado

Durval Ângelo, por quem tenho um grande respeito, que quem assinou os atos não foi
o secretário Rômulo Ferraz, mas sim o Marco Antônio Teixeira. Eu não sabia que o
Rômulo  estava  no  lugar  do  Marco  Antônio  Teixeira,  porque  não  deve  ter  sido
publicado no Minas Gerais, como os atos anteriores.

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  Dirceu  Ribeiro,  1º-secretário  ad  hoc,  despacha  a  seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do  Sr.  Carlos  Vital  Tavares  Corrêa  Lima,  presidente  do  Conselho  Federal  de
Medicina,  agradecendo  o  envio  de  cópia  das  notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião
Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Cláudio  Renê  Valadares  Lobato,  coordenador  de  Exploração  de
Infraestrutura  Rodoviária  da  Unidade  de  Minas  Gerais  da  ANTT,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 542/2015, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Luiz  Carlos  de  Azevedo  Corrêa  Júnior,  superintendente  administrativo
adjunto do Tribunal de Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n°
8.670/2014, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr.  Marco  Antônio  de  Rezende Teixeira,  secretário  de Casa Civil,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 412/2015, da Comissão da Pessoa com
Deficiência.

Da Sra. Mariah Brochado Ferreira, secretária adjunta de Casa Civil (9), prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 32, 174, 192, 280, 292, 301, 362, 434 e
599/2015, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (– Anexem-se
aos referidos projetos de lei.)

Do Sr.  Rodrigo  Pacheco,  deputado federal,  prestando informações relativas aos
Requerimentos n°s 217 e 220/2015, da Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Vítor  Valverde,  secretário  municipal  de  Governo  de  Belo  Horizonte,
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prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.665/2013, da Comissão da
Pessoa com Deficiência.

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 1.608/2015

Dispõe sobre a divulgação de informação referente à movimentação financeira dos
concursos públicos estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A entidade pública estadual ou privada responsável pela organização e

realização de concurso público deverá divulgar, em sítio oficial de rede mundial de
computadores,  as  principais  informações referentes à movimentação financeira do
concurso público, devendo constar, no mínimo:

I – o valor total arrecadado com as inscrições;
II – os gastos efetuados com:
a) a divulgação do concurso;
b) a contratação de banca examinadora;
c) a fiscalização das diferentes etapas do certame;
d) a impressão de provas;
e) a publicação nos atos oficiais de informação referente ao concurso;
f) os gastos com local e logística.
Art. 2º – O não cumprimento do disposto nesta lei constitui infração punível com

multa de 3.000 Ufemgs (três mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), além
das previstas no art. 33 da Lei Federal nº 12.527, de 2011.

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Vanderlei Miranda
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e 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 1.609/2015
Autoriza a cessão de imóvel de propriedade do Estado ao Município de Conceição

dos Ouros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica autorizada a cessão ao Município de Conceição dos Ouros do imóvel

de propriedade do Estado, com área de 13.749,57m² (treze mil setecentos e quarenta
e  nove  vírgula  cinquenta  e  sete  metros  quadrados)  e  área  total  de  17.800m²
(dezessete mil e oitocentos metros quadrados), registrado sob o nº 10.963, a fls. 198
do Livro M, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paraisópolis.

Art. 2º – O imóvel objeto da cessão de que trata esta lei será utilizado para fins
educacionais, de esporte ou de lazer.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Adalclever Lopes
Justificação: O imóvel de que trata este projeto de lei está atualmente abandonado.

Com o acúmulo da vegetação, vários problemas têm surgido, sendo o principal deles
a utilização do lugar para o consumo de drogas. O município se propôs a utilizar o
imóvel  para  fins  educacionais,  culturais  e  esportivos,  através  da  criação  de
infraestrutura  para  várias  atividades  esportivas,  espaço  para  eventos  e
complementação de uma escola estadual, que poderá utilizar o espaço criado, já que
está localizada em frente ao imóvel. A administração municipal pretende arcar com
todas as despesas das referidas obras ou firmar convênios com o governo estadual
ou federal para sua realização.

– 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 1.610/2015
Dispõe sobre  campanha permanente  de  divulgação da Tarifa  Social  de  Energia

Elétrica no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  As  distribuidoras  de  energia  elétrica  promoverão  campanha  educativa

permanente para divulgar a Tarifa Social de Energia Elétrica no Estado.
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§ 1º – A campanha educativa de que trata esta lei consiste na divulgação do direito
a  desconto  na  tarifa  de  energia  elétrica  para  as  famílias  que  se  inscreverem  no
Cadastro Único instituído pela Lei Federal nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010.

§ 2º – A divulgação da campanha se dará por meio de:
I – mensagem destacada na fatura de energia elétrica;
II  –  equipes  treinadas  para  prestar  informações  no  Serviço  de  Atendimento  ao

Consumidor – SAC;
III – informes;
IV – propaganda na televisão e no rádio no horário de maior audiência;
V – mensagem destacada na página eletrônica da distribuidora de energia;
VI – propaganda nos jornais e revistas impressos.
§ 3º – Os anúncios e a propaganda utilizados pelas distribuidoras deverão conter

mensagem explicitando:
I – quem tem direito ao desconto;
II – onde e como é feito o cadastro;
III – o prazo para realizar o cadastro;
IV – o objetivo do cadastro.
Art. 2º – O descumprimento do disposto no art. 1º desta lei importará na repetição

do indébito em favor do consumidor, em valor igual ao dobro do que tiver pago em
excesso,  acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,  conforme  previsão  do
parágrafo único do art. 42 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem
como em multa prevista no art. 57, parágrafo único, da mesma lei, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Elismar Prado
Justificação: A Tarifa Social de Energia Elétrica estabelece que, para se ter acesso

ao desconto na conta de luz, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro
Único para Programas Sociais e que possua renda familiar  per capita de até meio
salário  mínimo.  O  desconto  varia  entre  10% e  65%,  de  acordo  com  a  faixa  de
consumo.
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Segundo o art. 1º da Lei Federal nº 12.212, de 2010, para a parcela do consumo de
energia  elétrica  inferior  ou  igual  a  30kWh/mês,  o  desconto  será  de  65%;  para  a
parcela  do  consumo compreendida  entre  31kWh/mês  e  100kWh/mês,  o  desconto
será  de  40%;  para  a  parcela  do  consumo  compreendida  entre  101kWh/mês  e
220kWh/mês, o desconto será de 10%. No caso da parcela do consumo superior a
220kWh/mês, não haverá desconto.

Assim, o desconto é oferecido aos domicílios que tenham consumo mensal na faixa
entre 80kWh e 220kWh, que só recebem o desconto se apresentarem renda familiar
mensal de até R$120,00 por pessoa.

Vale dizer que as famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até três
salários mínimos, mas que tenham entre seus membros pessoas em tratamento de
saúde  que  necessitem  usar  continuamente  aparelhos  com  elevado  consumo  de
energia,  também recebem o desconto,  bem como que se enquadram no perfil  as
famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social –
BPC.

As famílias  indígenas  e  quilombolas  inscritas  no  Cadastro  Único  e  que tenham
renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou que possuam entre
seus moradores beneficiário do BPC terão direito a desconto de 100% até o limite de
consumo de 50kWh/mês.

A Lei Federal nº 12.212, de 2010, previu um prazo mínimo de 180 dias, a contar de
sua publicação, em 20/1/2010, para a inclusão de domicílios no benefício da Tarifa
Social,  de  acordo  com  os  novos  critérios.  As  unidades  consumidoras  atualmente
beneficiárias  do  desconto e que não atendam aos critérios  da lei  deixarão de ter
direito ao benefício.

Segundo o jornal  Hoje em Dia (1º/11/2007, p. 7), o próprio presidente da Cemig
informou, em seminário realizado na empresa em 31/10/2007, que “a tarifa em Minas
é cara”. A energia elétrica residencial fornecida pela Cemig, computados os impostos,
já é a mais cara do País.

Assim, é fundamental que a população seja informada do benefício e saiba como
efetuar  o  cadastramento  para  manter  o  desconto.  Por  exigência  legal,  os  atuais
beneficiários  da  Tarifa  Social,  cujo  consumo  médio  mensal  é  inferior  a  80kWh,
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perderão os descontos se não estiverem inscritos no Cadastro Único mantido pelo
Ministério do Desenvolvimento Social.

É dever das distribuidoras de energia elétrica informar a todos os consumidores
residenciais  e rurais  sobre  o direito  à  Tarifa  Social,  conforme prevê resolução da
Aneel.

Para  evitar  abusos  das  distribuidoras  de  energia  e  que famílias  que  realmente
necessitam  do  desconto  fiquem sem  direito  a  percebê-lo,  a  informação  deve  ser
transmitida por mensagem destacada na fatura de energia elétrica, equipes devem
ser treinadas e informes devem ser feitos em diversas mídias, como televisão, rádio e
imprensa.

Cabe salientar que precisamos de uma grande divulgação para que aqueles que
não têm muitos recursos tenham acesso ao programa social criado justamente para
beneficiá-los.

O consumidor residencial que, a duras penas, vem lutando para pagar sua conta de
energia não pode arcar com mais um prejuízo com a ausência de informações sobre
o programa.

Por essas razões, é imperiosa a necessidade de aprovarmos o quanto antes este
projeto,  como  uma  medida  de  justiça  para  com  a  população  mineira,  a  fim  de
levarmos a todas as famílias que têm direito ao desconto as informações necessárias
para que façam seu cadastro.

– 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 1.611/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.546/2014)

Declara de  utilidade pública  a  Associação dos Moradores do Bairro  Nak  Nuk  –
Amonak –, 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 Moradores do Bairro

Nak Nuk – Amonak –, com sede no Município de Nanuque.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação:  A  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Nak  Nuk,  com  sede  no

Município de Nanuque, é uma entidade sem fins lucrativos que, desde sua fundação,
vem cumprindo suas finalidades estatutárias. Sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas.

A  associação  não  distribui  lucros,  vantagens  ou  bonificações  a  dirigentes  e
associados, destinando a totalidade de suas rendas apuradas ao atendimento gratuito
de suas finalidades, conforme atesta o presidente da Câmara Municipal de Nanuque,
Sr. Rivaldo Monteiro da Silva.

A entidade tem como objetivos promover atividades sociais, culturais e desportivas;
zelar pela melhoria das condições de vida e pelo embelezamento do bairro; firmar
convênios com associações congêneres, autarquias, entidades federais,  estaduais,
municipais e outras; e promover e assistir às pessoas carentes, conforme prevê o art.
2º de seu estatuto.

As  despesas  da  associação  consistem  em  gastos  ordinários  para  o  seu
funcionamento, manutenção da sede social e outras inerentes à sua finalidade.

De  acordo  com  o  art.  14  do  estatuto,  os  membros  da  diretoria  não  receberão
qualquer remuneração pelo desempenho de suas funções, sendo-lhes assegurado o
direito  de  ressarcimento  por  qualquer  despesa  efetuada,  desde  que  devidamente
autorizada e comprovada. A diretoria tem como principais atribuições administrar os
bens  móveis  e  imóveis  da  associação,  bem  como receber  legados,  subvenções,
benefícios e doações.

Em caso de dissolução ou extinção da entidade, os bens de seu patrimônio social
serão  revertidos  a  entidades  assistenciais,  de  acordo  com  o  que  estabelecer  a
assembleia que deliberar sobre a dissolução.

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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.612/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.492/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Afro-Brasileira Betim Cor Brazil,
com sede no Município de Betim.

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

Betim Cor Brazil, com sede no Município de Betim.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Rogério Correia
– 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 1.613/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.488/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Balneário Água
Limpa, com sede no Município de Nova Lima.

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

Balneário Água Limpa, com sede no Município de Nova Lima.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Lafayette de Andrada
Justificação:  A Associação  Comunitária  do  Bairro  Balneário  Água  Limpa  é  uma

entidade de caráter beneficente, cultural, de assistência social e promoção humana
que tem como objetivo coordenar movimentos sociais, educacionais e comunitários.
Entre  as  atribuições  da  associação  estão  a  promoção  do  desenvolvimento  da
comunidade através da conscientização de suas potencialidades e necessidades, da
união  dos  esforços  e  mobilização  de  recursos,  o  que  dá  aos  moradores  uma
perspectiva global dos problemas existentes, a coordenação e elaboração de planos
de melhorias e bem-estar e a avaliação dos resultados.
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A referida  associação  está  devidamente  registrada  no  Cartório  de  Registro  de
Títulos  e  Documentos  da  Pessoa  Jurídica  da  Comarca  de  Nova  Lima,  e  seus
diretores são pessoas idôneas, que nada recebem pelo exercício de suas funções.

Assim sendo, solicito dos nobres pares 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 1.614/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.569/2013)

Declara de utilidade pública a Fraternidade Espírita Casa do Caminho, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fraternidade  Espírita  Casa  do

Caminho, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: A Fraternidade Espírita Casa do Caminho, fundada em 6 de junho de

1982,  é  uma  associação  religiosa,  filantrópica,  educacional  e  cultural,  sem  fins
econômicos, regida por seu estatuto e pelas leis vigentes.

A  entidade,  no  cumprimento  de  suas  atividades,  observa  sempre  o  seguinte
mandamento:  “Amai-vos  uns  aos  outros”.  Isso  quer  dizer  que  contribui  com  o
trabalho, com a solidariedade, com a tolerância e a paz para que o amor universal se
expanda entre as criaturas, em harmonia com a natureza.

Cabe destacar ainda que, de acordo com o art. 33 de seu estatuto, os cargos da
diretoria e de seus departamentos serão exercidos gratuitamente.

Nesses termos, conto com o apoio 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.615/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.333/2014)

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

quitandeiras.
Art. 2° – O Poder Executivo adotará as medidas cabíveis para o registro do bem

cultural de que trata esta lei, nos termos da legislação em vigor.
Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: A história de Minas é bem representada pela sua gastronomia e retrata

uma formação étnica diversificada. A cozinha mineira construiu uma identidade única
através da união das culturas indígena, africana e portuguesa, utilizando produtos e
métodos de cocção regionais. Foi capaz de reunir diferentes vertentes e encontrar
uma  unidade,  que  a  faz  autêntica  e  singular.  Essa  identidade  foi  preservada  e
passada por gerações, tendo como princípios a hospitalidade e a simplicidade do seu
povo. Hoje temos em Minas uma gastronomia de vanguarda, que no entanto continua
ligada à fartura e à família, ao aconchego e ao conforto.

Em virtude da diversidade de fronteiras, nosso estado irradia cultura gastronômica,
misturando-se à história do País.

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

Muitas tradições que envolvem o preparo e o consumo das quitandas persistem até
hoje  no  interior  do  Estado.  Entretanto,  o  ofício  das  quitandeiras  ainda  não  foi
registrado  como  patrimônio  cultural  imaterial,  embora  ele  seja  popularmente
reconhecido como tal em manifestações culturais, como o Festival da Quitanda, que
acontece há 13 anos no Município de Congonhas.
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Com efeito, como símbolo do Estado de Minas Gerais, as quitandas e o ofício das
quitandeiras  estão  diretamente  associados  à  identidade  regional,  tornando-se  um
“monumento” da memória afetiva da região.

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

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

– 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 1.616/2015
Dispõe sobre a capacitação dos conselheiros representantes da sociedade civil no

Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Compete  aos  conselhos  representantes  da  sociedade  civil  no  Estado

garantir  a  capacitação  permanente  de  seus  conselheiros,  visando  a  garantir
condições adequadas para:

I – atuar na formulação de estratégias de operacionalização das políticas públicas;
II – atuar no controle da execução das políticas públicas.
Art. 2º – Para efeito desta lei, consideram-se capacitação os processos formais de

transmissão e construção de conhecimentos por meio de:
I – cursos, seminários e oficinas de trabalho;
II – uso de metodologias de educação à distância;
III – processos participativos diversos, como os fóruns de debates, as conferências

e plenárias dos conselhos.
Parágrafo único – O processo de capacitação deve ser contínuo e permanente para

garantir  a  formação  dos  conselheiros  representantes  da  sociedade  civil,  que  se
renovam periodicamente.

Art. 3º – Consideram-se objetivos do processo de capacitação:
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I  –  instrumentalizar  os  conselheiros  representantes  da  sociedade  civil  para  o
exercício  de  sua  competência  legal  através  da  disponibilização de informações  e
conhecimentos necessários à efetividade do controle social;

II – discutir as diretrizes e os princípios que definem as diversas políticas públicas
em que atuam, as metas a serem alcançadas e os obstáculos reais que dificultam a
sua efetivação;

III  –  fortalecer  a  atuação  dos  conselheiros  como  elementos  catalisadores  da
participação da comunidade no processo de implementação das diversas políticas
públicas;

IV – propiciar  aos conselheiros  a compreensão do espaço dos conselhos como
lócus de manifestação de interesses plurais frequentemente conflitivos e negociáveis,
tendo como horizonte a eficácia das diversas políticas públicas;

V – desenvolver estratégias que promovam o intercâmbio de experiências entre os
conselhos e o incremento da articulação com suas bases;

VI  –  contribuir  para  a  formação  de  uma  consciência  cidadã  que  considere  a
compreensão ampliada da sua área de atuação e sua articulação intersetorial com
outras áreas das políticas públicas;

VII  –  contribuir  para  a  estruturação  e  a  articulação  de  canais  permanentes  de
informação  sobre  os  instrumentos  legais  (leis,  normas,  regras,  decretos  e  outros
documentos) presentes na institucionalização da sua área de intervenção.

Art. 4º – A operacionalização do processo de capacitação dos conselheiros deve
considerar:

I – a seleção e a preparação de material informativo;
II  –  a  identificação  de  técnicos  e  parceiros  que  terão  o  papel  de  agentes

transmissores de informações, de facilitadores e catalisadores das discussões sobre
os temas;

III  –  a  realização  das  atividades  de  capacitação  dos  conselheiros  com  ampla
discussão dos temas, democratização das informações e exploração de dinâmicas de
grupo que facilitem a construção dos conteúdos teóricos;

IV  –  o  estabelecimento  de  parcerias  com  os  municípios  interessados  para  que
contribuam com a capacitação dos seus conselheiros municipais.
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Art. 5º – Compete ao Estado, por meio de seus representantes em cada conselho,
oferecer  as  condições  necessárias  para  que  o  processo  de  capacitação  ocorra,
propiciando infraestrutura adequada,  não apenas para o pleno funcionamento dos
conselhos, mas também para a capacitação de conselheiros.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Elismar Prado
Justificação: É impossível negar o papel dos conselhos estaduais na execução das

políticas públicas e principalmente no controle do cumprimento de seus princípios e
na promoção da participação da população. Em seu processo de institucionalização
no  âmbito  das  políticas  públicas,  os  conselhos,  como  instâncias  paritárias,
representam  espaços  participativos  nos  quais  emerge  uma  nova  cultura  política,
configurando-se  como  uma  prática  em  que  se  fazem  presentes  o  diálogo,  a
contestação e a negociação em favor da democracia e da cidadania.

A sua dinâmica de funcionamento varia em conformidade com as relações que se
estabelecem  entre  usuários,  gestores,  prestadores  e  servidores  públicos,  e  suas
deliberações são, em geral, resultado de negociações que contemplam a diferença de
interesses de cada segmento e representações e que garantem a transparência de
relação entre os distintos grupos que o constituem.

Essas relações, que têm como pano de fundo questões como a representatividade
de seus membros, a visibilidade de suas propostas, a transparência de sua atuação,
a permeabilidade e a comunicação com a sociedade,  é que vão definir  em cada
conselho  a  qualidade  de  sua  ação.  É  possível  observar  que  o  desempenho  dos
conselhos – espaços de consolidação da cidadania – está relacionado à maneira
como seus  integrantes  se articulam  com as  bases  sociais,  como transformam os
direitos e as necessidades de seus segmentos em demandas e projetos de interesse
público e como participam da deliberação das diversas políticas públicas.

Em face da diversidade que ocorre no nível de desenvolvimento da organização
dos  movimentos  sociais  e  de  mobilização  das  forças  políticas  nos  estados  e
municípios  do  País,  a  atuação  dos  conselhos  no  direcionamento  das  políticas
públicas deve promover a mesma facilidade de acesso de todas as representações
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da sociedade às informações, sejam de ordem técnico– normativa, seja de ordem
econômico-jurídica, assim como deve promover a avaliação de como as informações
são entendidas e utilizadas para fundamentar as conquistas de cada segmento social,
fortalecendo a democracia, garantindo a transparência na gestão governamental e
exercendo de forma eficaz o controle social.

– 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 1.617/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.410/2014)

Altera a Lei nº 18.032, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o Conselho
Estadual de Turismo – CET –, e a Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que
dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo.

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

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

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

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

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

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

III – (…)
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a) planos estaduais e programas regionais de incentivo às manifestações artísticas,
culturais e gastronômicas;

(...)
d) calendário oficial de eventos artísticos, culturais e gastronômicos;”.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: A história de Minas Gerais é bem representada por sua gastronomia e

retrata  nossa  formação  étnica  diversificada.  A  cozinha  mineira  construiu  uma
identidade  única  através  da  união  das  culturas  indígena,  africana  e  portuguesa,
utilizando produtos e métodos de cocção regionais.  Foi capaz de reunir diferentes
vertentes e encontrar uma unidade, que a faz autêntica e singular. Essa identidade foi
preservada e passada de geração em geração, tendo como princípios a hospitalidade
e a simplicidade do seu povo. Hoje, temos em Minas uma gastronomia de vanguarda,
que, no entanto, continua ligada à fartura e à família, ao aconchego e ao conforto. Em
virtude  da  diversidade  de  fronteiras,  nosso  estado  irradia  cultura  gastronômica,
misturando-se à história do país.

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

É  momento  oportuno,  portanto,  de  propor  mecanismos  legais  para  incentivar  a
gastronomia de Minas, seus produtos e modos de fazer, modernizando-a sem perder
a identidade. Seguir para o futuro, sem esquecer as raízes que lhe deram origem. A
devida visibilidade para a melhor gastronomia do Brasil, que já possui traços bem
definidos, passa por uma maior divulgação, a fim de que os públicos interno e externo
reconheçam sua riqueza cultural e seu potencial turístico.
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Isso  posto,  a  presença  dessa  temática  nas  discussões  dos  órgãos  colegiados
responsáveis pela proposição, deliberação e assessoramento ao governo do Estado
nas áreas da cultura e do turismo que ora se propõe é fundamental para que se
alcance a desejada inclusão da gastronomia na agenda das políticas  públicas de
Minas Gerais.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.618/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.284/2014)

Institui a Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia –

PDG  –,  que  norteará  a  elaboração  e  a  implementação  do  Plano  Estadual  de
Desenvolvimento da Gastronomia – PEDG.

§  1º  –  A  PDG  tem  por  objetivo  orientar  as  ações  de  governo  voltadas  ao
fortalecimento da gastronomia mineira, garantida a participação da sociedade civil.

§ 2º – A PDG será desenvolvida, no que couber, em articulação com as diretrizes da
política  pública  de  turismo,  bem como com as  políticas  públicas,  os  órgãos  e  os
conselhos de outros setores integrantes da cadeia gastronômica.

Art. 2º – A PDG fundamenta-se, entre outros, nos seguintes princípios:
I – oportunidade de revitalizar e diversificar o turismo, promover o desenvolvimento

econômico e trazer novas atividades para o setor primário;
II – adoção da sustentabilidade socioeconômica e ambiental como paradigma para

a garantia da segurança alimentar, com o estabelecimento de preços justos, padrões
sociais e ambientais equilibrados, em toda a cadeia produtiva, de forma a promover o
encontro de produtores responsáveis com consumidores éticos;

III – articulação entre o poder público e a iniciativa privada, com vistas a dotar a
produção  gastronômica  de  condições  de  competitividade  nos  mercados  interno  e
externo;
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IV – valorização do território  como garantia  da autenticidade e singularidade da
gastronomia local;

V  –  preservação das  tradições  gastronômicas,  reforço  da  identidade  local  e  do
senso de comunidade;

VI  –  posicionamento  da  gastronomia  como  indústria  criativa,  promovendo  a
conexão entre a cultura local e a global e criando narrativas em torno do alimento;

VII  –  reconhecimento  do  caráter  multidimensional  do  setor  gastronômico  e  da
importância de todas os segmentos nele compreendidos;

VIII  –  participação social  na  formulação,  na  execução e  no  monitoramento  das
políticas  públicas  voltadas  ao  desenvolvimento  da  gastronomia,  como  condição
necessária para assegurar a sua legitimidade;

IX – descentralização das políticas públicas de todos os segmentos que integram o
setor gastronômico, com vistas à universalização do acesso;

X – reconhecimento, pelo poder público, na definição de suas ações, da diversidade
de características, estruturas, condições e capacidades dos empreendimentos ligados
à atividade gastronômica.

Parágrafo  único  –  O  setor  gastronômico  é  constituído,  entre  outros,  pelos
segmentos  de  produção  de  insumos,  de  abastecimento  e  armazenamento,  de
comércio,  de  indústria  e  de  serviços,  os  quais  respondem  diferenciadamente  às
políticas públicas e ao mercado.

Art. 3º – São objetivos da política de desenvolvimento de que trata esta lei:
I – proteger a qualidade e a autenticidade da gastronomia local;
II – promover as boas práticas de produção artesanal;
III – criar salvaguardas para o patrimônio culinário de Minas Gerais em toda a sua

diversidade e origem;
IV – garantir a sustentabilidade das atividades dos setores da cadeia gastronômica;
V – desenvolver uma rede intersetorial para posicionar a culinária mineira nacional

e internacionalmente;
VI – conectar a produção gastronômica à demanda turística;
VII  –  identificar  oportunidades  para  criação  e  aperfeiçoamento  de  instrumentos

fiscais e creditícios que incentivem a produção gastronômica;
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VIII – reforçar e construir novos modelos de parcerias públicas e público-privadas;
IX – criar novos produtos de turismo gastronômico e agregar valor aos existentes;
X – desenvolver estratégias inovadoras de promoção e marketing;
XI – identificar e atrair novos mercados para o turismo gastronômico;
XII  –  tornar  o  Estado  um  destino  gastronômico  de  reconhecimento  nacional  e

internacional.
Art. 4º – A formulação e a implementação do PEDG serão realizadas pelo Poder

Executivo, garantida a participação da sociedade civil.
§ 1º – Para a execução do PEDG, além das dotações orçamentárias consignadas

na Lei Orçamentária Anual, os órgãos públicos envolvidos poderão firmar convênios,
acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com órgãos e
entidades da administração pública, entidades de direito público e privado sem fins
lucrativos, observada a legislação vigente.

§ 2º – O Poder Executivo Estadual apoiará e incentivará, no que for aplicável, a
elaboração  de  leis  municipais  que  instituam  as  políticas  municipais  de
desenvolvimento da gastronomia, bem como o respectivo plano municipal alinhados
com o PEDG.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: A história de Minas é bem representada pela sua gastronomia e retrata

uma formação étnica diversificada. A cozinha mineira construiu uma identidade única
através da união das culturas indígena, africana e portuguesa, utilizando produtos e
métodos de cocção regionais. Foi capaz de reunir diferentes vertentes e encontrar
uma unidade, que a faz autêntica e singular.

Essa identidade foi preservada e passada por gerações, tendo como princípios a
hospitalidade e a simplicidade do seu povo. Hoje temos em Minas uma gastronomia
de vanguarda, mas que continua ligada à fartura e à família,  ao aconchego e ao
conforto.  Em  virtude  da  diversidade  de  fronteiras,  nosso  Estado  irradia  cultura
gastronômica, misturando-se à história do País.

Neste  cenário,  de  acordo  com  pesquisas  de  demanda  turística  realizadas
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anualmente pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, a gastronomia vem se
firmando no imaginário dos turistas que nos visitam, fazendo com que seja apontada
como o símbolo mais associado ao nosso Estado.

Esse  diferencial  turístico  tem  sido  explorado  de  forma  efetiva  pelo  governo  do
Estado recentemente. Projetos e ações de fomento e internacionalização da nossa
culinária movimentam a cadeia gastronômica, o que tem motivado diversos setores e
arregimentado novas iniciativas.

É  momento  oportuno,  portanto,  de  propor  mecanismos  legais  para  incentivar  a
gastronomia de Minas, seus produtos e modos de fazer, modernizando-a, sem que
perca a identidade. Seguir para o futuro, sem esquecer as raízes.

A devida visibilidade para a melhor gastronomia do Brasil, que já possui traços bem
definidos, passa por uma maior divulgação, a fim de que os públicos interno e externo
reconheçam a sua riqueza cultural e seu potencial turístico.

Diante do relevantíssimo interesse público, conto com o apoio dos nobres pares
para a aprovação deste pleito.

– 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 1.619/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.283/2014)

Institui  o  Programa  Estadual  de  Desenvolvimento  da  Produção  Artesanal  e
Orgânica Associada ao Turismo – Pró-Artesão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica instituído o Programa Estadual  de  Desenvolvimento da  Produção

Artesanal e Orgânica Associada ao Turismo – Pró-Artesão –, que visa assegurar ao
Estado o  desenvolvimento  turístico  sustentável  e  integrado,  incentivar  o  processo
artesanal e a manutenção da geração de trabalho e renda, fortalecer as tradições
culturais,  proporcionar  melhores  condições  de  vida  à  população  e  melhorar  a
capacidade do poder público de gerir as ações do setor.

Art. 2º – São diretrizes do Pró-Artesão:
I – valorização da identidade e da cultura mineira;
II – expansão e renovação da produção artesanal e orgânica do Estado;
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III – identificação dos artesãos e dos produtos artesanais e orgânicos, conferindo-
lhes maior visibilidade e valorização social;

IV – promoção da integração da atividade artesanal e orgânica com outros setores
e programas de desenvolvimento sustentável, em especial com o turismo;

V – incentivo à qualificação da produção artesanal e orgânica, à restauração de
técnicas tradicionais e ao aperfeiçoamento dos métodos e processos de produção;

VI – valorização e promoção dos produtos em âmbito nacional e internacional;
VII  – apoio à comercialização por meio da organização de eventos, rodadas de

negociação e pontos de exposição e comercialização dos produtos;
VIII  –  busca  de  suporte  e  apoio  junto  a  entidades  nacionais  e  internacionais,

públicas e privadas, para o desenvolvimento do programa;
IX – criação e proposição de formas de incentivo fiscal e financeiro aos produtores.
Art. 3º – Para os fins desta lei, é considerado produto artesanal e orgânico aquele

objeto ou conjunto de objetos produzidos de forma independente, exigindo do seu
produtor o conhecimento e a execução integral, e cujo processo produtivo apresente
as seguintes características:

I  –  predomínio  do  trabalho  manual  com  o  uso  limitado  de  equipamentos  e
ferramentas, de forma a garantir uma produção diferenciada e não repetitiva;

II – autonomia do produtor artesão no planejamento, na organização e na definição
das condições de seu trabalho;

III  –  autonomia  do  produtor  artesão  no  processo  de  desenvolvimento  de  seu
produto, desde a sua conceituação até a sua inserção no mercado;

IV – utilização preferencial do espaço doméstico ou comunitário na elaboração dos
produtos;

V – realização preferencial do produto no mesmo local de trabalho;
VI  –  elaboração  de  produtos  de  expressão  cultural  relacionados  a  aspectos

caraterísticos do estado de Minas Gerais.
Art. 4º – Esta lei atenderá às seguintes categorias de produção artesanal:
I – artes e ofícios para o trabalho com têxteis, cerâmica, elementos vegetais, peles

e couros, madeira e cortiça, metal, pedra, papel e gráfica;
II  –  produção e confecção artesanal  e orgânica de bens alimentares e bebidas,
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como suco,  licor,  cerveja,  cachaça,  vinho e  outras,  sem adição de conservantes,
essências, corantes e outras substâncias artificiais;

III – restauro de patrimônio móvel e construção tradicional.
Parágrafo  único  –  Pode  ser  utilizada  como  matéria-prima  predominante  nos

produtos a que se refere esta lei:
I – a de origem animal, vegetal e mineral em estado natural;
II – a processada de forma artesanal, industrial ou mista;
III – a decorrente de processos de reciclagem ou reaproveitamento.
Art. 5º – Será certificada pelo poder público a produção artesanal e orgânica que

atender aos seguintes critérios:
I – respeito aos valores históricos, sociais e culturais;
II – obediência às normas ambientais municipais, estaduais e federais;
III – adoção de práticas sustentáveis e não agressoras do meio ambiente;
IV – respeito às normas sanitárias e de segurança da produção e do produto;
V – permissão de visitação pública dos locais de produção, de acordo com normas

e programação definidas pelo órgão estadual de turismo;
VI  – realização de relatório de impacto ambiental da atividade desenvolvida,  de

acordo com as normas a serem estabelecidas pelo poder público.
§  1º  –  O  poder  público,  ouvidos  os  produtores  artesanais  e  orgânicos  e  suas

associações, estabelecerá os critérios técnicos para a certificação, bem como para a
criação do selo correspondente.

§ 2º – Em atendimento ao disposto no art. 2º, III, desta lei, o poder público manterá
sistema de informações sobre a produção artesanal e orgânica do Estado, que será
utilizado na definição das políticas públicas e no planejamento de ações de fomento
para o setor.

§ 3º – A produção artesanal e orgânica instalada em áreas urbanas, desde que
certificada  nos  termos  do  art.  5º  desta  lei,  não  sofrerá  restrições  quanto  à  sua
localização destinada à produção e comercialização dos seus produtos.

Art. 6º – O poder público, para a consecução dos fins previstos nesta lei, poderá
celebrar convênios com instituições públicas e privadas.

Art.  7º  –  Os  recursos  para  a  execução  do  programa  previsto  nesta  lei  serão
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oriundos do Tesouro do Estado e de outras fontes, mediante convênios com a União,
municípios  e  entidades  governamentais  e  não  governamentais,  nacionais  ou
estrangeiras.

Art.  8º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei,  no  que  couber,  no  prazo
máximo de noventa dias contados da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Agostinho Patrus Filho
Justificação:  A organização  da  atividade  turística,  também  denominada  sistema

turístico,  é,  por  natureza,  um  encadeamento  produtivo  e  interativo  entre  diversas
empresas,  setores  e  estruturas.  Esse  encadeamento  necessita  de  alguns  atores
básicos em seu arranjo, mas pode também agregar outras empresas e setores como
forma de fortalecimento econômico de seu sistema. A produção associada ao turismo
se configura nesse contexto, agregando valor ao turismo por meio de produtos com
identidade local.

A Produção Associada ao Turismo – PAT –,  segundo definição do Ministério  do
Turismo,  é  “qualquer  produção  artesanal,  industrial  ou  agropecuária  que  detenha
atributos naturais e/ou culturais de uma determinada localidade ou região, capaz de
agregar  valor  ao produto  turístico”.  São as riquezas,  os  valores,  os saberes e os
sabores.

A princípio, considera-se como produção associada ao turismo qualquer atividade
desenvolvida em uma localidade, que seja capaz de compor a atratividade de um
destino e diversificar a oferta turística. Os exemplos mais comuns são o artesanato, a
produção agropecuária e a gastronomia.

Sendo uma atividade capaz de impulsionar a geração de emprego e renda e de
ampliar  a  competitividade  dos  destinos  turísticos,  necessário  se  faz  fortalecer  os
setores  produtivos  de  forma a  possibilitar  o  aumento  do  fluxo  turístico  em nosso
estado.

A proposta  de  lei  em  tela  tem por  objetivo  fomentar  a  produção  associada  ao
turismo com o intuito de agregar valor à oferta turística e possibilitar a ampliação de
alternativas de trabalho e renda; cooperar para fortalecer e fixar a imagem de Minas,
buscando  alcançar  o  imaginário  do  visitante;  desenvolver  polos  de  produção
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associada  ao  turismo  no  Estado,  fortalecendo  os  negócios  para  agregar  valor  à
atividade turística regional sustentável.

Em  face  da  relevância  do  exposto,  apresento  esta  proposição  legislativa,  na
expectativa de contar com o apoio dos nobres colegas no sentido de aprová-la.

– 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 1.620/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.975/2014)

Torna obrigatória a afixação de comprovante de capacitação profissional de tosador
e  banhista  nos  estabelecimentos  destinados  a  higiene  e  estética  de  animais
domésticos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° – Ficam os estabelecimentos destinados a higiene e estética de animais

domésticos (pet shops) obrigados a garantir-lhes respeito e bons tratos e preservar
sua  higidez  quando  submetidos  a  banho  ou  tosa  em  serviços  especializados,
mediante a capacitação técnica dos profissionais  que especifica, de modo que se
previnam contágio e proliferação de zoonoses, lesões e falhas nos procedimentos.

Art. 2° – Os pet shops que dispuserem de serviços de tosa e banho deverão afixar,
em local visível ao público, o comprovante da capacitação técnica dos profissionais
tosadores e banhistas.

§ 1° – Consideram-se tosador e banhista, para os fins desta lei, os profissionais
qualificados em cursos técnicos específicos de tosa e banho de animais domésticos,
com reconhecimento oficial e registro na autoridade sanitária competente.

§ 2° –  Os estabelecimentos referidos  no  caput deverão adequar-se aos termos
desta lei no prazo de seis meses contados da data de sua publicação.

Art. 3° – As disposições regulamentares desta lei  definirão, no prazo de cento e
oitenta dias, o detalhamento de sua fiscalização e a competência administrativa para
a lavratura de auto de infração e a cobrança de multa.

Art.  4°  –  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Tony Carlos
Justificação: Quem tem um animal de estimação certamente tem apreço por sua

saúde, segurança e bem-estar. Por isso, ao levar seu animal para banho ou tosa num
pet shop, espera que o profissional que irá atendê-lo tenha a mesma preocupação.

Para  que  isso  ocorra,  o  profissional  que  irá  prestar  esses  serviços  precisa  ter
passado por rigoroso treinamento específico, visando à sua capacitação. Somente
uma pessoa qualificada saberá escolher e aplicar, por exemplo, os melhores produtos
ou dominar os procedimentos necessários caso a caso, ou, ainda, lidar com animais
agressivos e resolver os problemas costumeiros da profissão.

Uma pessoa sem a apropriada qualificação poderá ocasionar acidentes no banho
ou  na  tosa,  que,  dependendo  de  sua  gravidade,  poderão  trazer  sérios  riscos  ao
animal ou até mesmo levá-lo a óbito.

Este projeto busca garantir aos proprietários de animais de estimação o fácil acesso
à informação precisa e fidedigna sobre a qualificação do tosador que irá prestar os
serviços de banho e tosa. Dessa forma, o dono terá certeza de que, ao deixar seu
animal  doméstico num determinado estabelecimento,  ele será tratado com todo o
cuidado por pessoas qualificadas.

Quem possui animais de estimação bem conhece o amor que se nutre por eles, que
acabam sendo considerados como membros da família, por isso não os pode deixar
aos cuidados de pessoas desqualificadas, especialmente para os serviços de banho
e tosa.

Certamente, a maior parte dos acidentes ocorridos em estabelecimentos de banho
e tosa acontece onde não há profissionais qualificados para realizar de forma segura
os procedimentos.

Com a aprovação desta lei, os donos dos animais poderão, ao menos, ter acesso
fácil à informação de que os profissionais daquele determinado estabelecimento são
capacitados para executar banho e tosa.

–  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 1.621/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.665/2011)

Cria o Programa de Captação da Água da Chuva.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica criado o Programa de Captação da Água da Chuva coletada por

telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos, em lotes, edificados ou não,
que tenham área impermeabilizada superior a 500m² (quinhentos metros quadrados).

Art. 2º – Os objetivos do programa são:
I  –  reduzir  a  velocidade  de  escoamento  de  águas  pluviais  para  as  bacias

hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de impermeabilização do solo e
dificuldade de drenagem;

II – controlar a ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os problemas das
vazões de cheias e, consequentemente, a extensão dos prejuízos;

III  –  contribuir  para a  redução do consumo e o uso adequado da água potável
tratada.

Art. 3º – O sistema para captação que trata esta lei será composto de:
I – reservatório de acumulação com capacidade calculada com base na seguinte

equação:
a) V = 0,15 x Aix IP x t;
b) V = volume do reservatório em metros cúbicos;
c) Ai = área impermeabilizada em metros quadrados;
d) IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h;
e) t = tempo de duração da chuva igual a uma hora;
II  –  condutores  de  toda  a  água  captada  por  telhados,  coberturas,  terraços  e

pavimentos descobertos ao reservatório mencionado no inciso I;
III  –  condutores  de  liberação da água acumulada no reservatório  para  os  usos

mencionados no art. 4º desta lei.
Art. 4º – A água contida no reservatório de que trata o inciso I do art. 3º deverá:
I – ser despejada na rede pública de drenagem após uma hora de chuva;
II  –  ser  utilizada  em  finalidades  não  potáveis,  nas  edificações  que  tenham

reservatório específico para essa finalidade.
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Art. 5º – Os municípios que quiserem aderir ao Programa de Captação da Água da
Chuva deverão editar lei municipal que contenha no mínimo as normas estabelecidas
nesta lei.

Art. 6º – Aos municípios que aderirem às normas estabelecidas nesta lei, o Estado
poderá  definir  um  incentivo  na  política  da  administração  dos  recursos  hídricos
constantes ou não no orçamento.

Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a
contar da sua publicação.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: Este projeto visa preservar um bem essencial da natureza – a água

potável. Sabemos que a água é condição vital para a existência da vida humana e
seu desenvolvimento.

Em razão do ciclo hidrológico – renovação natural da água –, temos a ilusão de que
os recursos hídricos são inalteráveis e inexauríveis, o que traz como consequência a
tradição do descuido com o uso da água.

O momento da história da humanidade demonstra uma grande preocupação com
as questões ambientais e a utilização racional dos recursos hídricos, havendo um
consenso sobre a necessidade da preservação dos mananciais.

Representando cerca de 70% da superfície da Terra, a América do Sul e a Ásia
concentram os maiores potenciais de recursos hídricos do mundo, sendo o Brasil um
dos países com os maiores volumes de recursos hídricos renováveis do mundo.

Um  dos  motivos  do  aumento  do  problema  de  escassez  de  água  vem  do
crescimento de nossas cidades, o que tem prejudicado o processo de escoamento
natural  da  água  pelo  excesso  de  asfaltamento,  de  cimento  e  calçamentos,
eliminando-se as áreas verdes e prejudicando-se a permeabilização da água no solo.

Os  efeitos  dessa  situação  são  danosos:  enchentes,  alagamentos,  doenças
transmitidas pela água. Faz-se necessário criarem-se mecanismos que reproduzam a
permeabilização do solo, sendo este um dos objetivos deste projeto de lei.

Outra proposta é a de que a água captada da chuva seja reutilizada por meio de
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cisternas para finalidades que não necessitem de água potável, como a utilização de
banheiras de hidromassagem, lavagem de calçadas,  irrigação de hortas e jardins.
Tem-se a vantagem ainda de essa água poder ser tratada no próprio local, tornando-
se limpa e própria para consumo.

Essa medida de captação trará ao consumidor  a vantagem de uma redução no
consumo de água potável de no mínimo 30%, reduzindo também os gastos públicos
com o tratamento de água.

Como o  controle  e  a  eficácia  desta  futura  lei  implica  muito  a  participação  dos
municípios,  criou-se  um  programa  em  nosso  Estado,  e  nada  melhor  do  que
incentivarmos  a  adesão  a  ele.  Pelo  fato  de  não  podermos  constitucionalmente
vincular o incentivo à receita, deixamos a critério do Estado a devida atitude.

Portanto, com este projeto, estaremos preservando os recursos hídricos e evitando
a escassez de água nos próximos anos.  Para  tanto,  contamos com o  apoio  dos
nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.622/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.099/2011)

Dispõe sobre a destinação de unidades habitacionais em caráter prioritário.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As famílias que residem em áreas de risco terão atendimento prioritário nos

programas habitacionais desenvolvidos pelo Poder Executivo Estadual.
Art. 2º – O levantamento específico das áreas de risco a que se refere o artigo

anterior será fornecido pelas prefeituras municipais.
Art. 3º – Para atender aos objetivos desta lei, o Poder Executivo Estadual poderá

promover  ações  visando  à  integração  das  políticas  desenvolvidas  pelo  governo
federal e pelos governos municipais.

Art.  4º  – As despesas  decorrentes  da  aplicação desta  lei  correrão à  conta  das
dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
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Agostinho Patrus Filho
Justificação:  Sabemos  que,  apesar  de  todos  os  esforços  do  governo,  ainda  é

enorme o deficit habitacional no nosso estado. Além disso, temos assistido a trágicos
acontecimentos provocados pelas chuvas, especialmente em áreas consideradas de
risco.

Assim sendo, entendemos que os investimentos da política habitacional do governo
do estado devem priorizar o atendimento às famílias que residem ou que perderam
suas moradias nessas áreas de risco, garantindo o atendimento à população mais
necessitada de moradia.

Sendo a moradia um dos direitos fundamentais,  o Estado, ao destinar unidades
habitacionais  em  caráter  prioritário  aos  cidadãos  em  situação  especial  de
vulnerabilidade, não só cumpre seu dever de fornecer os recursos básicos para uma
vida  digna,  como  também  o  faz  priorizando  a  população  que  necessita  de  uma
intervenção célere e eficaz.

– 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 1.623/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 804/2011)

Obriga  as  empresas  públicas  e  privadas,  autarquias  e  fundações  a  distribuir
gratuitamente  a  seus  funcionários  protetores  ou  filtros  solares  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam as empresas públicas e privadas, autarquias e fundações obrigadas

a distribuir gratuitamente a seus funcionários que exercem atividades ao ar livre, em
exposição aos raios ultravioleta, os produtos farmacêuticos que tenham por finalidade
proteção contra raios solares ou o bloqueio destes, conhecidos como protetores ou
filtros solares.

Parágrafo único – A obrigação prevista no  caput deste artigo estende-se também
aos concessionários de serviços públicos.

Art. 2º – O Poder Executivo fará constar, nos editais de procedimentos licitatórios
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que  realizar,  a  exigência  do  fornecimento de  protetor  solar,  nos  casos  em que o
serviço contratado provocar a exposição mencionada no artigo anterior.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação: Câncer da pele é o crescimento anormal e descontrolado das células

que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas e, dependendo
da camada afetada, teremos os diferentes tipos de câncer. Os mais comuns são os
carcinomas basocelulares e os espinocelulares; o mais perigoso é o melanoma.

O carcinoma basocelular é o tipo mais frequente e representa 70% dos casos. É
mais  comum  após  os  40  anos,  em  pessoas  de  pele  clara.  Seu  surgimento  está
diretamente  ligado  à  exposição  solar  acumulativa  durante  a  vida.  Apesar  de  não
causar metástase, pode destruir os tecidos à sua volta, atingindo até cartilagens e
ossos.

Já o carcinoma espinocelular é segundo tipo mais comum de câncer da pele; pode
se disseminar por meio de gânglios e provocar metástase. Entre suas causas, estão a
exposição prolongada ao sol, principalmente sem a proteção adequada, tabagismo,
exposição a substâncias químicas com arsênio e alcatrão e alterações na imunidade.

O melanoma é o tipo mais  perigoso,  com alto potencial  de produzir  metástase.
Pode levar à morte se não houver diagnóstico e tratamento precoce. É mais frequente
em pessoas de pele clara e sensível. Normalmente, inicia-se com uma pinta escura.

A exposição ao sol de forma inadequada pode trazer inúmeros prejuízos à pele e
ainda é a responsável pelo câncer de maior incidência no Brasil – o câncer da pele,
esta temida doença que pode até levar o paciente a óbito.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia – SBD – e os diversos serviços de saúde,
no âmbito estatal ou privado, realizam campanhas com o objetivo de diminuir,  em
longo prazo, a alta incidência da doença no Brasil. Um ponto comum em todas essas
ações é a necessidade de utilização de filtro solar pela população, inclusive pelas
crianças, pois as chances de desenvolvimento da doença são reduzidas em até 85%
se os cuidados com a pele forem adotados desde a infância.

Como a incidência dos raios ultravioleta está cada vez mais agressiva na Terra, a
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SBD adverte que as pessoas de todos os fototipos devem estar atentas e se proteger
quando expostas ao sol. A entidade recomenda que todas as medidas de proteção
sejam adotadas quando houver exposição ao sol. Atitudes como o uso de chapéus,
camisas de mangas longas e mesmo o abrigo sob guarda-sóis não são totalmente
eficientes  sem  o  protetor  solar,  pois  deixam  passar  grande  parte  da  radiação
ultravioleta. Mesmo os filtros solares devem ser reaplicados a cada duas horas.

O universo das pessoas diariamente expostas aos raios solares vai muito além dos
distraídos banhistas que ficam nas praias e clubes se bronzeando. Um número muito
grande  de  trabalhadores  rurais  e  urbanos  –  como  é  o  caso  dos  agricultores,
pescadores, garis, carteiros, catadores de papel e trabalhadores da construção civil –
podem adquirir o câncer de pele por exercerem atividades que são desenvolvidas ao
ar livre e sob radiação solar.

Ocorre que, como é de conhecimento geral, os bloqueadores solares custam muito
caro para os padrões salariais dos brasileiros. Muitas farmácias concedem desconto
em remédios, mas nunca nos preços dos protetores solares, que são, erroneamente,
considerados bens supérfluos.

Nosso objetivo é tornar os protetores solares mais um instrumento de segurança do
trabalho, justamente para empresas cujas atividades requerem que seus empregados
se exponham por longos períodos aos raios solares, e beneficiar os trabalhadores de
baixa renda que se expõem todos os dias aos raios ultravioleta emitidos pelo Sol,
sem condições financeiras de adquirirem esse reconhecido resguardo, adicional, mas
imprescindível, que é o protetor solar.

Sendo assim, entendemos ser oportuno o projeto de lei em questão, para que o
estado  de  Minas  Gerais,  mostrando  preocupação  com  a  saúde  em  suas  mais
diversas áreas, dê um passo importante no combate às graves consequências da
exposição aos raios ultravioleta.

– 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 1.624/2015
Prevê a realização de cursos de primeiros socorros para todos os funcionários de

centros de educação infantil no Estado e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  As  redes  públicas  direta  e  indireta  e  as  particulares,  bem  como  dos

municípios do Estado, ficam autorizadas a implantar cursos de primeiros socorros
para servidores de centros de educação infantil.

Art. 2º – Os cursos deverão ser ministrados por entidades especializadas, sediadas
no Estado, por policiais militares ou bombeiros pertencentes à Polícia Militar de Minas
Gerais ou ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Parágrafo  único  –  O curso  deverá  ser  realizado com periodicidade anual  e,  se
possível, executado por todos os funcionários dos centros de educação infantil.

Art.  3º  –  Cabe ao Poder  Executivo  definir  os  critérios  para  implementação  dos
cursos  de  primeiros  socorros,  através  da  regulamentação  desta  lei,  no  prazo  de
sessenta dias a partir da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Fábio Cherem
Justificação:  As  escolas  não  são  somente  um  ambiente  de  aprendizado,  mas

também  de  muitas  brincadeiras  e  contato  entre  crianças.  Essas  brincadeiras  e
contatos  inerentes  à  atividade  escolar  e  à  infância  tornam  as  crianças  mais
suscetíveis a determinados tipos de acidentes, tais como pancadas, quedas e cortes.

É necessário e razoável que os profissionais que estão em contato com nossas
crianças  durante  todo  o  período  escolar  estejam  aptos  para  agir  com  prontidão,
segurança e de  modo correto nos casos em que ocorrerem acidentes,  já  que os
primeiros socorros, quando prestados de maneira eficiente, são capazes de evitar
sequelas graves ou minimizar efeitos de acidentes.

Pelo fato de as crianças passarem grande parte do dia nos estabelecimentos de
ensino e com o fim de minimizar os riscos de um atendimento inadequado em caso
de  acidentes,  torna-se  necessária  a  presença  de  pessoal  capacitado  nesses
estabelecimentos, assegurando os primeiros socorros em casos de acidente.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto de lei.
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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 1.625/2015
Autoriza o Poder Executivo a instalar delegacias móveis em locais do Estado onde

são realizados grandes eventos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  instalar  delegacias  móveis  com

autonomia  equivalente  à  das  delegacias  padrões,  nos  estádios  esportivos  e  nos
demais locais onde se realizam eventos de grande porte.

Art. 2° – Caberá à Secretaria de Estado de Defesa Social designar, para atuação
nas  delegacias  previstas  no  art.  1º,  delegados  e  investigadores  na  quantidade
necessária, de acordo com o número de espectadores que comportarem os estádios,
ginásios ou outros locais de eventos.

Art.  3°  –  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotação
orçamentária  vigente  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  ficando  sua
regulamentação a cargo do Poder Executivo.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Fábio Cherem
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  finalidade  promover  a  segurança  da

população em geral,  por  meio  da  instalação de delegacias  móveis  nos locais  de
grandes eventos como jogos de futebol, grandes shows, entre outros.

É de conhecimento  geral  os  diversos  conflitos  e  as  situações  de violência  que
ocorrem dentro e fora dos estádios, dos ginásios esportivos e dos demais locais onde
acontecem grandes eventos. Nos últimos tempos, tem se intensificado nesses locais
o número de brigas, furtos, entre outros crimes que vêm ferindo direitos do cidadão,
como, por exemplo, o direito  à integridade física, no caso de conflitos físicos, e à
propriedade, no caso de furtos.

A instalação de delegacias móveis nesses locais por parte do Poder Executivo tem
por objetivo coibir a ação dos criminosos, visando punir aqueles que vêm cometendo
condutas ilícitas e ameaçando a segurança do local. O bem-estar da população será
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atendido, pois a medida permitirá maior punição das ações que ameaçam os direitos
do cidadão, além de maior agilidade na resolução das situações.

Já são utilizadas delegacias móveis em vários eventos de magnitude. Desse modo,
o objetivo deste projeto é autorizar a presença das delegacias em todos os eventos
da  natureza  especificada  nesta  proposição,  para  que  seja  garantido  o  direito
constitucional à segurança.

Nesse sentido,  contamos com o apoio  dos nobres  colegas para  que possamos
transformar  esta  proposta  legislativa  em  diploma  legal,  atendendo,  assim,  à
necessidade de garantir segurança à população mineira.

–  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 1.626/2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que comercializam lâmpadas

fluorescentes  colocarem à  disposição dos consumidores  lixeira  para  a  coleta  das
lâmpadas descartadas ou inutilizadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Ficam os comerciantes de lâmpadas fluorescentes situados no Estado

obrigados a colocar à disposição dos consumidores recipientes  para a coleta das
lâmpadas descartadas ou inutilizadas.

Parágrafo único – Os recipientes de coleta deverão ser instalados em local visível e,
de modo explícito, deverão conter dizeres que alertem e despertem o usuário quanto
à  importância  e  à  necessidade  do  correto  fim  dos  produtos  e  os  riscos  que
representam  à  saúde  e  ao  meio  ambiente  quando  não  tratados  com  a  devida
correção.

Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Elismar Prado
Justificação: Nos últimos tempos, é claramente notória a substituição das antigas

lâmpadas incandescentes pelas de mercúrio, mais conhecidas como fluorescentes.
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Isso vem ocorrendo tanto nas residências quanto nos estabelecimentos comerciais e
indústrias. Pode-se dizer  que hoje essas lâmpadas são responsáveis por mais de
70% da iluminação artificial.

Por diversos motivos essa substituição vem sendo incentivada pelo governo federal,
pois as lâmpadas fluorescentes reduzem consideravelmente o consumo de energia
elétrica, chegando a atingir uma redução de até 80%, além de possuírem uma média
de  durabilidade  oito  vezes  maior,  provocarem  maior  sensação  de  conforto  e
apresentarem um menor risco de causar deficiências visuais. Por outro lado, a maior
utilização das lâmpadas fluorescentes é altamente preocupante sob o enfoque da
preservação do meio ambiente e da saúde humana, pois elas são constituídas por um
tubo selado de vidro, em cujo interior encontram-se gás argônio e vapor de mercúrio.
Enquanto intacta, a lâmpada não oferece risco, mas, ao ser rompida, liberará vapor
de mercúrio que será aspirado por quem a manuseia.

Infelizmente, até o presente momento esse tipo de lâmpada faz parte do lixo das
residências, de estabelecimentos comerciais e de indústrias, podendo contaminar o
meio  ambiente  e  afetar  a  saúde  humana.  Em  regra,  os  resíduos  deveriam  ser
tratados e depositados próximos aos locais onde foram gerados. No entanto, passam
por áreas povoadas, e a ausência de um plano diretor de resíduos leva as indústrias
a procurar destinação final para os resíduos gerados longe do local de remessa. O
descarte  dessas  lâmpadas  carece  de  cuidados  especiais,  uma  vez  que,  após
lançadas no lixo das residências, estabelecimentos comerciais e industriais e, por fim,
nos lixões dos municípios ou em aterros sanitários, acabam por contaminar o solo, os
lençóis freáticos e as plantações de alimentos. A situação é preocupante e necessita
ser  urgentemente  solucionada  com  uma  política  pública  que  determine  regras  e
procedimentos obrigatórios, sob pena de pagarmos um alto preço diante da omissão.

Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres colegas para aprovação do projeto de lei
ora apresentado.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor 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 1.627/2015
Dispõe  sobre  a  política  estadual  de  compensação  e  proteção  aos  agricultores

familiares  cujas  glebas  possuam  áreas  de  preservação  permanente  ou  áreas
destinadas a preservação ambiental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  garantido  aos  agricultores  familiares  que  possuam  restrição

econômica ou ambiental em áreas de preservação permanente ou áreas destinadas a
preservação  ambiental,  protegidas  pelo  Estado,  compensação  e  incentivos  para
estimular a proteção da biodiversidade.

§ 1º – Entende-se por agricultor familiar o proprietário descrito no art. 3º da Lei nº
11.326, de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional
da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, que:

I – não detenha, a nenhum título, área maior do que quatro módulos fiscais;
II  –  utilize  predominantemente  mão  de  obra  da  própria  família  nas  atividades

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III – tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;
IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
§  2º  –  As  áreas  especialmente  protegidas  são  aquelas  definidas  no  Código

Florestal, art. 1º, § 2º, II, como áreas de preservação permanente.
§ 3º – Estão excluídas desta lei as áreas de reserva legal definidas no art. 1º, § 2º,

III do Código Florestal.
Art.  2º  –  A compensação  e  a  proteção  às  atividades  desenvolvidas  se  darão

prioritariamente através dos seguintes meios:
I – apoio prioritário em projetos e atividades de assistência técnica, capacitação e

pesquisa agropecuária;
II – fornecimento de insumos agropecuários, como sementes e mudas, mudas de

espécies nativas e mecanização;
III  – acesso prioritário a programas de governo com enfoque em agroindústrias,

agroecologia, crédito, financiamentos e comercialização;
IV  –  compensação  financeira  proporcional  à  área  com  restrição  econômica  ou
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ambiental, levando em conta o seu tamanho em relação à área total utilizada, sua
ocupação econômica principal e a conservação ambiental.

Art.  3º  –  Os  critérios  de  enquadramento,  cadastramento  e  monitoramento  dos
agricultores familiares que sejam beneficiários da política de que trata esta lei ficarão
a cargo do Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam –, em consonância com
o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

§ 1º  – Poderão ser beneficiados, prioritariamente, os agricultores familiares com
suas propriedades inseridas dentro dos ecossistemas especialmente protegidos e do
entorno de áreas com atividades de impacto ambiental definidos na Resolução n°
1/86, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – Conama.

§ 2º – Entendem-se por ecossistemas especialmente protegidos:
I – os remanescentes de mata atlântica;
II – os remanescentes de mata seca.
§ 3º – Considera-se entorno, para efeitos desta lei, a região compreendida no raio

de 30km (trinta quilômetros) do limite das áreas com atividades de impacto ambiental.
Art. 4º – São fontes de recursos para atendimento dos benefícios previstos nesta

lei:
I – o orçamento do Estado;
II – o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias

Hidrográficas – Fhidro;
III – a reposição florestal – Conta Recursos Especiais a Aplicar;
IV – multas arrecadadas;
V – parcerias com entidades públicas e privadas;
VI – acordos com instituições multilaterais.
Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Elismar Prado
Justificação:  A  agricultura  familiar  está  em  processo  de  consolidação.  O  seu

fortalecimento e sua valorização dependem de um conjunto de fatores econômicos,
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sociais, políticos, culturais e ambientais que necessitam ser implementados de forma
articulada por uma diversidade de instrumentos.

O Estado e as políticas  públicas cumprem um papel  fundamental.  Quanto mais
essas  políticas  conseguirem  se  transformar  em  respostas  à  estratégia  geral  de
desenvolvimento com sustentabilidade e, ao mesmo tempo, às demandas concretas
e imediatas da realidade conjuntural, mais adequadamente cumprirão o seu papel.
Nesse sentido, o poder público está contribuindo decisivamente para a justiça social
quando busca compensar os agricultores familiares que preservam a vegetação em
suas propriedades.

As áreas agrícolas com maior cobertura florestal são as que obtêm menor retorno e
apresentam  graves  problemas  de  geração  de  emprego  e  renda.  As  políticas
ambientais, ao mesmo tempo que criam condições de proteção do meio ambiental,
geram  dificuldades  de  desenvolvimento  de  atividades  agropecuárias  devido  a
restrições de uso das áreas.

Os  agricultores  veem  a  legislação  ambiental  como  punitiva,  não  lhes  dando
proteção nem benefício pela preservação praticada. Grande parte das propriedades
rurais tem menos de 10 ha, e suas atividades são limitadas pelo cumprimento da
legislação, ao destinarem parte de sua área para reserva legal, e pelo impedimento
da utilização das áreas de preservação permanente – APPs.

Estudos  realizados  pela  FAO  reconhecem  a  correlação  entre  a  preservação
ambiental e os chamados direitos dos agricultores familiares, indicando que se devem
criar incentivos e recompensas pela conservação ambiental e pela perda de receita
financeira  que  os  agricultores  têm  por  não  adotarem  práticas  agrícolas  mais
remuneradoras.

A exemplo do sistema tributário, que está centrado na recompensa às atividades
consideradas produtivas, o sistema ambiental fica prejudicado quando não garante
critérios  de  redistribuição  nem  de  compensação  na  preservação  das  áreas,
principalmente  aos  agricultores  familiares.  Assim,  deve-se  levar  em  conta  que,
enquanto muitas áreas são destinadas à produção de uma infinidade de alimentos,
que  garantem  a  segurança  alimentar  e  o  desenvolvimento  econômico,  existem
milhares  de  propriedades  familiares  cobertas  de  matas  nativas  que  preservam
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nascentes  d'água  e  são  indispensáveis  na  preservação  ambiental  e  na
sustentabilidade da sociedade.

Assim,  propomos este  projeto  de  lei,  na tentativa de  compensar  os  agricultores
familiares  em  suas  propriedades,  para  que  possam  preservar  o  meio  ambiente,
beneficiando a população não só de Minas Gerais, mas de todo o País, sem terem
seu sustento prejudicado pela não utilização de suas áreas.

Por todos os motivos arrolados, pedimos o apoio dos nobres parlamentares para a
aprovação desta proposição.

– 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 1.628/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.535/2011)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela Vista o
imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Sebastião

da  Bela  Vista  o  imóvel  com  área  de  180m²  (cento  e  oitenta  metros  quadrados),
situado nesse Município e registrado sob o nº  8.315, a fls.  116 do Livro 2-AI,  no
Cartório de Registro de Imóveis do Município de Santa Rita do Sapucaí.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput deste artigo será utilizado pela
administração pública municipal em projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Duarte Bechir
Justificação: Conforme certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Município de

Santa Rita do Sapucaí, o imóvel de que trata esta proposição é de propriedade do
Estado; e de acordo com declaração firmada pelo Poder Executivo local, o referido
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imóvel foi doado pelo Município de São Sebastião da Bela Vista ao Estado com o
propósito de que nele fosse instalada a Delegacia de Polícia Civil.

Ocorre que, atualmente, esse imóvel não mais cumpre a finalidade a que tinha sido
destinado, encontrando-se em desuso e abandonado.

Assim,  tendo  em  vista  a  localização  do  referido  imóvel  e  a  necessidade  de  o
Município de São Sebastião da Bela Vista dar a ele uma destinação social, propomos
que se faça a doação solicitada.

Em vista  do  exposto,  espero  contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres
parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.629/2015
Dispõe sobre  a  obrigatoriedade de apresentação de garantia  real,  por  parte  de

empreendimentos  econômicos,  nas  hipóteses de  risco  iminente  de  dano ao  meio
ambiente e à população e dá outras providencias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Acrescentem-se os seguintes §§ 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º ao art. 8º da Lei nº

7.772, de 8 de setembro de 1980:
“Art. 8º – (...)
§ 3º – Os órgãos ambientais farão vistorias regulares em intervalos não superiores

a um ano, emitindo laudo técnico sobre a implantação e o desenvolvimento das ações
ambientais a cargo do empreendedor, bem como sobre a segurança das instalações
do respectivo empreendimento.

§ 4º – Qualquer cidadão, organização não governamental ou município podem, a
qualquer tempo, requerer do poder público, de forma fundamentada, a realização da
vistoria a que se refere o parágrafo anterior.

§ 5º – O licenciamento de empreendimentos considerados potencialmente nocivos
ao  meio  ambiente  e  à  população  dependerá  da  comprovação,  por  parte  do
empreendedor,  de sua idoneidade econômico-financeira para arcar  com os custos
decorrentes da obrigação de recuperar ou reabilitar áreas degradadas, assim como
aqueles decorrentes de eventuais danos pessoais e materiais causados à população
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e ao patrimônio público, facultada sua substituição por instrumentos de garantia, tais
como garantia real, carta de fiança bancária ou seguro de responsabilidade civil.

§ 6º – Sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 16, poderá o poder público, de ofício
ou mediante requerimento, nas hipóteses de risco iminente à vida ou à saúde da
população, à integridade do meio ambiente ou à de recursos econômicos, exigir do
empreendedor, independente da sua idoneidade econômico-financeira, qualquer dos
instrumentos  de  garantia  de  que  trata  o  parágrafo  anterior,  cabendo  ao  órgão
responsável pelo licenciamento ambiental definir o valor da garantia e o prazo para
seu oferecimento.

§ 7º – Na hipótese de indeferimento do requerimento a que se refere o parágrafo
anterior, ou decorridos quinze dias de sua formulação sem que ele tenha sido objeto
de análise, poderá o Ministério Público, se entender presente o risco iminente a que
se refere o parágrafo anterior, requerer judicialmente a apresentação de qualquer das
garantias a que se refere o § 3º.

§ 8º – Cessado o risco de que trata o parágrafo anterior, poderá o empreendedor, a
critério do poder público, reaver os valores que tenham sido oferecidos em garantia,
na forma deste artigo.”.

Art. 2º – O § 2º do art. 16 da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 – (...)
§ 2º – Em caso de iminente risco à vida ou à saúde da população, à integridade do

meio ambiente ou à de recursos econômicos ou do não-oferecimento das garantias a
que se referem os §§ 4º e 5º do art. 8º desta lei, a pena de suspensão de atividades
poderá ser aplicada pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente, ad referendum do
Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam.”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Elismar Prado
Justificação:  Cresce  diariamente  a  preocupação  de  toda  a  sociedade  com  a

preservação e a conservação do meio ambiente. Esse comportamento é uma reação
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às centenas de anos de agressões e de degradação dos nossos recursos naturais,
sobretudo após a Revolução Industrial.

Hoje, predomina a ideia de que o poder econômico deve atuar da forma mais livre
possível,  desde  que  atento  a  medidas  que  visem  à  menor  interferência  e
descaracterização  dos  nossos  recursos  naturais,  garantidas  a  recuperação  e  a
mitigação dos impactos que eventualmente ocorram.

No entanto, nada valerá nossa disposição de conciliar exploração econômica com
preservação do meio ambiente se não definirmos ações efetivas nesse sentido.

Apresento o presente projeto de lei, por meio do qual espero ver aprimorada nossa
legislação ambiental,  especificamente no que diz respeito a empreendimentos que
sejam considerados potencialmente nocivos ao meio ambiente e à população.

Nos últimos dois anos, a população mineira assistiu estarrecida à ocorrência de
dois incidentes que poderiam ter sido evitados, mas que acabaram por resultar em
prejuízos econômicos e ambientais, na perda de vidas e na imposição de uma série
de transtornos ao povo mineiro. Refiro-me especificamente ao rompimento de uma
barragem  de  rejeitos  minerais  em  Macacos,  na  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte, e ao rompimento de uma barragem de rejeitos do processo industrial da
produção de celulose, ocorrido em Cataguases, que contaminou importantes rios dos
Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

A proposta em apreço,  além de permitir  que qualquer  cidadão ou entidade não
governamental  requeiram  do  poder  público  a  realização  de  vistorias  em
empreendimentos  suspeitos  de  expor  a  população  e  o  meio  ambiente  ao  risco,
permite  que  os  órgãos  estaduais  de  proteção  do  meio  ambiente  exijam  dos
empreendedores garantias reais suficientes ao custeio das despesas necessárias à
recuperação de áreas degradadas e à indenização por eventuais danos a particulares
e a bens públicos.

A proposta  está  em  consonância  com os  dispositivos  constitucionais  federais  e
estaduais, pois a partir  da promulgação da Constituição Federal, em 5/10/1988, as
competências do Estado federado foram significativamente ampliadas. Matérias que
anteriormente eram atribuídas com exclusividade à União passaram para a esfera da
competência  legislativa  dos  Estados  e  dos  Municípios.  Assim  ocorreu  com  a
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legislação de proteção do meio ambiente, da fauna, da pesca, de florestas, de defesa
do solo, de controle da poluição e dos recursos naturais e de responsabilidade por
dano ao meio ambiente, nos termos do art. 24, VII e VIII, da Carta Magna. Segundo
esse  dispositivo  constitucional,  a  União,  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  podem
legislar  concorrentemente  sobre  tais  matérias,  cabendo  à  União  estabelecer  as
normas gerais e aos Estados e ao Distrito Federal suplementá-las, para atender às
suas peculiaridades, podendo os Estados exercer a competência legislativa plena, na
hipótese de inexistência de lei federal sobre normas gerais.

Da mesma forma, não há que se falar  em vício de inciativa, já  que o tema em
questão não se encontra relacionado entre os  da competência privativa do Poder
Executivo, enumerados de forma exaustiva no art. 66, III, da Constituição do Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.630/2015
Altera o art. 8º da Lei nº 10.501, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a

Política Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 8º da Lei nº 10.501, de 17 de janeiro de 1991, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 8º – O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, composto

por  26  (vinte  e  seis)  membros,  representará,  paritariamente,  o  poder  público  e  a
sociedade civil, e integrará a representação do poder público no Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente a Secretaria de Estado de Esportes e da
Juventude, a Secretaria de Estado de Cultura e a Secretaria de Estado de Governo.”.

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Elismar Prado
Justificação:  Os  arts.  227  da  Constituição  da  República  de  1988,  222  da

Constituição do Estado, 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de
13/7/1990  –  e  arts.  1º,  I,  e  2º  da  Lei  nº  10.501,  de  17/10/1991,  definem,  com
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objetividade e clareza, as áreas dos direitos da população infanto-juvenil referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

São essas as áreas mínimas constitutivas do elenco dos direitos da infância e da
juventude. Nesse elenco, se encontram o esporte, o lazer e a cultura.

Por força da Lei Delegada nº 112/2007 (art. 18, VIII) e do art. 2º da Lei Delegada nº
121/2007,  o  esporte,  o  lazer  e  o  protagonismo juvenil  integram  as  finalidades  e
competências da Secretaria de Esportes e da Juventude, além de matéria antidrogas,
e da Fundação Caio Martins.

A matéria das atribuições da Secretaria  de Esportes e da Juventude, por  si  só,
justifica a integração dessa secretaria ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente – Cedca.

Outra secretaria, que por sua finalidade e competência (art. 2º da Lei Delegada nº
16/2007) deve compor o Cedca é a Secretaria da Cultura.

A integração das  Secretarias  de  Estado  acima  mencionadas  tem parâmetro  na
estrutura do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda
– (art. 3º do Decreto Federal nº 5.089, de 20/5/2004), que define a composição do
colegiado nacional,  com 28 membros, pela natureza de suas atribuições, trazendo
para  o  Conselho,  juntamente  com os  demais  órgãos governamentais  de  políticas
sociais básicas, maior legitimidade, em harmonia com os princípios constitucionais do
Estado brasileiro.

Com isso,  cresce a participação dos órgãos públicos das áreas específicas dos
direitos das crianças e a participação popular, para atender à paridade da lei federal
sem gerar nenhum ônus para o erário 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 1.631/2015
Altera o art. 1º da Lei nº 11.867, de 28 de julho de 1995, que reserva percentual de

cargos ou empregos públicos, na administração pública do Estado, para pessoas com
deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O caput do art. 1º da Lei nº 11.867, de 28 de julho de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica a administração direta e indireta do Estado obrigada a reservar 15%
(quinze  por  cento)  dos  cargos  ou  empregos  públicos,  em  todos  os  níveis,  para
pessoas com deficiência.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Elismar Prado
Justificação: A ordem jurídica e constitucional estabelecida a partir da promulgação

da Constituição da República de 1988 e da Constituição do Estado de 1989 deu às
pessoas  com  deficiência  a  prerrogativa  de  reserva  de  percentual  de  cargos  e
empregos públicos. Por tratar-se de norma não autoexecutável, foi editada a Lei nº
11.867,  de  25/7/1995,  que  fixou  em  10%  o  limite  de  vagas  próprias  para  o
cumprimento dos dispositivos constitucionais.

No entanto,  o limite  fixado pelo  legislador  estadual  parece-nos um tanto tímido,
sobretudo se considerarmos que é cada vez menor o número de vagas existentes no
serviço público.

Cabe  aqui  ressaltar  que  o  legislador  federal  foi  mais  ousado  ao  disciplinar  a
matéria, regulamentada pelo art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 8.112, de 11/12/1990, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias
e das fundações públicas federais. Assim reza a referida lei: "Às pessoas portadoras
de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem em concurso público para
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que
são portadoras; para tais pessoas serão reservados até 20% (vinte por cento) das
vagas oferecidas no concurso".

Constamos assim que a Lei Federal nº 8.112, de 1990, fala em “até 20%”, enquanto
a Lei nº 11.867, de 1995, assegura que as vagas reservadas para os portadores de
deficiência não serão inferiores a 10%. Mesmo assim, defendemos a alteração do
limite  fixado  pelo  legislador  mineiro,  por  acreditar  que  tal  parcela  da  sociedade
merece tratamento mais condizente com a realidade, tendo em vista a escassez de
vagas no serviço público.
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Nosso  projeto  não  encontra  óbices  de  natureza  constitucional,  uma  vez  que
disciplina tema de competência do Estado.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os deputados.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

Administração  Pública  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.632/2015
Dispõe sobre a concessão de certificado de redução de emissão de gases de efeito

estufa a instituição pública e privada.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Estado concederá certificado a instituição pública ou privada que reduzir

a emissão de gases de efeito estufa nos processos de produção de bens e serviços,
na forma, prazo e condições estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único – O licenciamento ambiental somente poderá servir de parâmetro
para  fins  de  concessão  de  certificado  quando  o  empreendimento  ou  atividade
adotarem  medidas  de  controle  de  emissão  de  gases  acima  dos  limites  técnicos
exigidos pelo órgão licenciador.

Art.  2º  – Para a consecução dos objetivos  previstos  nesta  lei,  fica facultado ao
Estado adotar as seguintes medidas:

I – credenciar instituição pública ou privada para fins de avaliação de processos de
produção de bens e serviços;

II – observado o disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio  de  2000,  conceder  à  instituição  certificada  redução  da  carga  tributária  nos
valores a recolher dos impostos devidos em até:

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) do Imposto de Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS;

b) 1% (um por cento) do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA;
c) 0,7% (zero vírgula sete por cento) do Imposto de Transmissão, Causa Mortis e

Doação – ITCD;
III – reduzir em até 2% (dois por cento) os valores pagos a título de taxa de juros de

empréstimos concedidos com recursos de fundos estaduais;
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IV – celebrar convênios com instituições de direito público e privado.
Art. 3º – A instituição certificada poderá utilizar a certificação para fins de marketing

e  propaganda  de  bens  e  serviços,  atendidas  as  condições  estabelecidas  em
regulamento.

Art. 4º – O uso irregular da certificação será punido com multa diária de 50 a 5.000
Ufemgs – (cinquenta a cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 5º – Constatada em qualquer tempo irregularidade na concessão do certificado,
a instituição certificada será punida com pena de multa, nos limites previstos nesta lei,
e obrigada a restituir em dobro os valores dos juros ou da carga tributária reduzidos,
sem prejuízo das demais sanções civis e penais cabíveis.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Elismar Prado
Justificação: A preocupação com as mudanças climáticas motivou a celebração de

um acordo internacional em Quioto, em que diversos países se comprometeram a
reduzir  a emissão de gases de efeito estufa decorrentes de atividades antrópicas,
consideradas por uma parcela significativa da comunidade científica como um dos
principais causadores do aquecimento global.

Discutido e negociado no Japão em 1997, o Protocolo de Quioto, que entrou em
vigor em 2005, estabeleceu metas de redução obrigatórias para alguns países, e seu
prazo de validade expirou em 2012.

Segundo esse protocolo, a redução de emissão de gases de efeito estufa deve
acontecer em várias atividades econômicas.

Para tanto, estimula os países signatários a cooperarem entre si por meio de ações
como reforma dos  setores  de  energia  e  transportes,  promoção do  uso  de fontes
energéticas renováveis,  eliminação de mecanismos financeiros  e de mercado não
apropriados aos fins da convenção-quadro de mudanças climáticas e limitação de
emissões de metano no gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos e
proteção de florestas nativas.

No ano de 2009, Minas Gerais deu um passo significativo em prol da redução da
emissão de gases de efeito estufa. Ao promover alteração na Lei nº 14.309, de 2002,
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que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade, o poder público
adotou um conjunto expressivo de medidas voltadas para a proteção das florestas
nativas. Entre elas, destaca-se a obrigação de uso de, no mínimo, 95% de florestas
plantadas  nos  processos  produtivos  de  grandes  consumidores  de  matéria-prima
florestal, até o ano de 2018.

Também no ano de 2009, merecem registro dois grandes eventos relacionados às
mudanças  climáticas.  Na  Dinamarca,  a  atenção  mundial  se  voltou  para  a  15ª
Conferência da Mudança do Clima da ONU em Compenhague – COP15. O objetivo
dessa conferência era fechar um acordo para suceder o Protocolo de Quioto, cujo
prazo expiraria em 2012. No Brasil, o governo federal sancionou a lei que institui a
Política Nacional de Mudanças Climáticas no País.

Com vistas a contribuir  com essa discussão, submetemos à análise desta Casa
este  projeto  de  lei.  Trata-se  de  uma proposição  que  visa  estimular,  por  meio  de
certificação e concessão de benefícios financeiros e fiscais, as instituições públicas e
privadas a reduzirem a emissão de gases de efeito estufa nos seus processos de
produção de bens e serviços, por meio de medidas como o uso de tecnologias mais
limpas e adoção de medidas compensatórias.

–  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 1.633/2015
Acrescenta inciso ao art. 6º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o

Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 6º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, o

seguinte inciso IV:
“Art. 6º – (…)
IV – exigência de contrapartida do beneficiário com vistas à manutenção do nível de

emprego, nos termos de regulamento.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
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Elismar Prado
Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa,  em  razão  da  crise  econômico-financeira

mundial,  que  já  adquire  contorno  de  crise  social,  a  estabelecer  a  exigência  de
contrapartida com vistas à manutenção do nível de emprego dos beneficiários de
financiamentos concedidos pelo BDMG.

É certo que o Estado pode oferecer crédito subsidiado, para que empreendimentos
privados  tenham sua sustentabilidade assegurada,  especialmente num cenário de
retração econômica mundial. Por outro lado, não se pode perder de vista os ditames
de  justiça  social  e  o  interesse  coletivo,  diante  dos  impactos  gerados  pela  crise
econômica no mercado de trabalho.

Optou-se por inserir a referida exigência no texto da lei que dispõe sobre o Fundo
de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –, uma vez que se trata de um fundo de
fomento controlado pelo BDMG voltado para o financiamento de projetos de grandes
empreendimentos, que concentram grande número de empregados.

– 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 1.634/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.962/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Prevenção,  Recuperação  e
Reinserção do Dependente Químico – Novos Passos, com sede no Município de Elói
Mendes.

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

Recuperação e Reinserção do Dependente Químico – Novos Passos, com sede no
Município de Elói Mendes.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dilzon Melo
Justificação:  A  Associação  de  Prevenção,  Recuperação  e  Reinserção  do

Dependente Químico – Novos Passos, com sede no Município de Elói Mendes, é
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uma  entidade  filantrópica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  com  prazo  de
duração indeterminado.

A  referida  Associação  tem  por  finalidade  as  ações  concretas  de  prevenção,
tratamento,  intervenção,  recuperação,  reinserção  social  e  ocupacional  relacionada
com a dependência química. Para tanto, se propõe a atuar  na prevenção de uso
indevido  do  álcool  e  das  drogas,  desestimular  o  consumo dessas  substâncias  e
fornecer  ao dependente químico tratamento adequado.  Propõe-se,  ainda, apoiar  a
reestrutura dos laços familiares e sociais do dependente químico, facilitar o processo
social  de  reinserção  do  indivíduo,  prestar  serviço  de  acompanhamento  ao
dependente em recuperação e disseminar conhecimentos técnicos e científicos sobre
o tema “Drogadição”.

No desenvolvimento de suas atividades, a associação obedece aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, economicidade e
da eficiência e não faz nenhuma discriminação de nacionalidade, cor, idade, sexo ou
credo.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar utilidade pública a Associação
de Prevenção, Recuperação e Reinserção do Dependente Químico – Novos Passos,
com sede no Município de Elói Mendes.

– 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 1.635/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.775/2013)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Capelinha  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 Capelinha

terreno com área de 3.000m² (três mil metros quadrados), localizado no Distrito de
Bom Jesus do Galego, no lugar denominado Ribeirão dos Macacos, nesse Município,



1734
____________________________________________________________________________

registrado sob o nº 2-641, Livro 35-A, a fls. 960, v./097, v., no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Capelinha.

Parágrafo  único  –  O imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
construção de uma unidade básica de saúde, ao apoio operacional da Prefeitura e a
atividades de interesse social da comunidade.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município Capelinha de imóvel de

propriedade do Estado, situado nesse Município.
Visando a atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município, para atividades de interesse
social e instalação de uma unidade básica de saúde.

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 1.636/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.707/2013)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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 Itajubá o imóvel

com registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá, sob o nº
21.137, de 3/5/1991, a fls. 001/002, livro 2, constituído por um terreno com área de
7.080,00m² (sete mil  e oitenta metros quadrados) com as respectivas benfeitorias,
situado entre a Rua Jorge Braga, Avenida João Vasconcelos e Rua Olegário Maciel,
no Bairro Avenida, no Município de Itajubá.
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Parágrafo único – O imóvel a que se refere o  caput deste artigo será destinado à
melhoria da educação municipal ou ao atendimento à criança e ao adolescente.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade  do  Estado  ao  Município  de  Itajubá,  para  ser  usado  na  melhoria  da
educação ou no atendimento à criança e ao adolescente.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização da doação desse imóvel
de  propriedade do Estado pela  necessidade de atendimento  à  população.  Assim,
apresentamos este projeto de lei, esperando contar com o apoio dos nobres pares
desta Casa para 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 1.637/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.287/2013)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bueno Brandão 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 Bueno Brandão

o imóvel  com área de 7.160,27m² (sete mil  cento e sessenta vírgula vinte e sete
metros quadrados), situado nesse Município.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o  caput  deste artigo será destinado à
construção de um terminal rodoviário.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno com

área de 7.160,27m², de propriedade do Estado, ao Município de Bueno Brandão, para
a construção de um terminal rodoviário.

Fundamenta-se o interesse do Município na formalização da doação desse imóvel
de  propriedade  do  Estado  pela  necessidade  de  atendimento  à  população,
considerando  que  a  construção  de  um  terminal  rodoviário  proporcionará  maior
qualidade ao transporte de passageiros, bem como melhoria no desenvolvimento do
Município e de toda região.

Assim, apresentamos este projeto de lei esperando contar com o apoio dos nobres
pares desta Casa para 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 1.638/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.634/2011)

Cria  câmaras  restaurativas  nas  instituições  de  ensino  do  Estado  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam criadas câmaras restaurativas nas instituições de ensino público e

privado de níveis fundamental e médio do Estado.
Art. 2º – As câmaras restaurativas têm por finalidade promover o encontro entre

pessoas  diretamente  envolvidas  em  uma  situação  de  violência  ou  conflito,  seus
familiares e a comunidade de referência, visando à resolução pacífica do conflito.

Art. 3º – A participação dos envolvidos no conflito, seus familiares e representantes
da comunidade é de caráter voluntário.

Parágrafo único – Os alunos ou membros da comunidade escolar não poderão, sob
nenhuma hipótese, sofrer punição em virtude de recusa em participar do encontro
restaurativo.

Art. 4º – Os conflitos apreciados pelas câmaras restaurativas são aqueles ocorridos
em âmbito escolar.
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Parágrafo único – Conflitos ocorridos fora do espaço físico da escola podem ser
levados às câmaras restaurativas, desde que tenham ligação com a atividade escolar.

Art. 5º – São atribuições das câmaras restaurativas:
I – incentivar a participação voluntária das pessoas envolvidas ou atingidas pelo

conflito;
II – acolher, orientar e preparar as partes e as comunidades de referência para o

encontro restaurativo;
III – facilitar o diálogo entre as partes, respeitando a voluntariedade, a autonomia e

o livre convencimento;
IV – promover a abordagem multidisciplinar do conflito, dentro das possibilidades da

escola, de forma a atender as necessidades dos envolvidos;
V – promover intervenções restaurativas de caráter preventivo, no sentido de atuar

nas causas subjacentes ao conflito e reduzir a probabilidade de recidivas;
VI  – comunicar às autoridades responsáveis  a ocorrência de crimes ou de atos

infracionais equiparados a crime;
VII – redigir o termo de acordo, quando alcançado, ou atestar a inviabilidade do seu

alcance;
VIII – zelar para que os acordos restaurativos realizados não contenham obrigações

aviltantes à dignidade humana;
IX  –  acompanhar  e  facilitar,  sempre  que  possível,  o  cumprimento  dos  acordos

restaurativos;
X  –  manter  registro  dos  casos  e  seus  desdobramentos,  observado  o  sigilo  na

identificação dos participantes;
XI  –  estabelecer  relacionamento  técnico  e  operacional  com  outras  câmaras

restaurativas, visando ao aperfeiçoamento do serviço;
XII  –  orientar  o  encaminhamento  de  participantes  do  encontro  restaurativo  a

serviços de atendimento social, médico, psicológico ou jurídico, quando demandado;
XIII  –  divulgar  as  câmaras  restaurativas  como espaço  alternativo  de  resolução

pacífica de conflitos e de construção de uma cultura de paz.
Art. 6º – É dever dos membros das câmaras restaurativas atuar com neutralidade e

imparcialidade, garantir a voluntariedade de participação das partes na intervenção
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restaurativa e assegurar a confidencialidade das informações prestadas na condução
do encontro restaurativo.

Art. 7º – Fica estabelecida a seguinte configuração mínima para a composição das
câmaras restaurativas:

I – um representante do corpo docente;
II – um representante do corpo discente;
III – um representante dos auxiliares de ensino;
IV – um representante de familiares de alunos.
Art. 8º – A participação dos profissionais da educação nas câmaras restaurativas se

dará em adição às suas funções regulamentares, devendo as horas trabalhadas ser
computadas para fins de cumprimento da carga horária.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: Dos 12 mil estudantes pesquisados em seis Estados, no ano de 2009,

70% afirmaram ter  sido vítimas de violência escolar.  Outros  84% apontaram suas
escolas como violentas.

Por outro lado, de acordo com questionário do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica – Saeb –, respondido por 11.467 professores da rede pública de
ensino, em 2008, 37,64% dos educadores sofreram alguma forma de violência nas
dependências  da  escola  no  último  ano,  uma  escalada  que  vai  desde  agressões
verbais até atentados contra a vida ou alunos assistindo a aulas portando armas de
fogo, muitas vezes transformando o professor, de autoridade, em refém de crianças e
adolescentes.

A mesma pesquisa indica que 42,35% das escolas públicas participantes do Saeb
têm  parte  das  dependências,  internas  ou  externas,  pichadas  ou  depredadas.
Fenômeno antigo sob nova nomenclatura, o bullying se mantém no ambiente escolar,
causando  traumas  psicológicos  muitas  vezes  irreversíveis  em  crianças  e
adolescentes por adicionar em suas manifestações a violência contemporânea.

A resposta  institucional  mais  utilizada  no  trato  da  violência  escolar  tem  sido,
historicamente,  a  retribuição  do  ato  praticado.  A lógica  retributiva  é  baseada  no
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princípio de que todo ato ofensivo ou violento deve ser retribuído com uma punição
correspondente à intensidade da ofensa ou violência. Assim, a demanda que se faz
às autoridades é por um maior endurecimento da legislação e das punições aplicadas
aos autores de atos de violência.

Entretanto, não se tem revelado eficaz combater a violência nas escolas colocando
mais grades nos corredores e janelas, instalando câmeras de vigilância, levantando
muros mais altos, tornando mais severas as penalidades dos sistemas disciplinar e
penal.

Respostas reativas à violência não têm efeitos duradouros porque se limitam a lidar
com a sua superfície e não consideram o lugar de onde ela surge. Soluções rápidas e
simples para um problema complexo podem eliminar aquela manifestação isolada de
violência, mas não impedem nem previnem que outras ocorram.

Há  hoje  uma  compreensão  de  que  sentir-se  seguro  tem  que  ver  menos  com
medidas de controle e repressão e mais com o fortalecimento das conexões entre
pessoas e grupos,  com atendimento às  suas necessidades básicas de respeito e
pertencimento e com o reconhecimento de seus direitos de cidadania.

É  no  contexto  de  insatisfação  com  o  sistema  de  resolução  de  conflitos
eminentemente retributivo, baseado na cultura do litígio,  do “perde ou ganha”, que
surgem as dinâmicas que valorizam a mediação, baseada numa ética de diálogo,
tendo por objetivo a responsabilização coletiva e participativa de todos os envolvidos.

A escola, nesse cenário, assume o papel de propiciar que o adolescente fale de
suas demandas ou necessidades e possa ser escutado pelos responsáveis e pelas
vítimas,  verificando  a  transcendência  de  seus  atos  e  consequências,  podendo
assumir as responsabilidades respectivas.

As técnicas de mediação estão sendo difundidas mundialmente, e o Brasil também
precisa se adequar a essa realidade, munindo a resposta institucional de mecanismos
eficientes  que  propiciem  uma  conduta  emancipatória  do  adolescente  e  da  sua
comunidade de apoio.

Um  dos  objetivos  da  mediação  escolar,  além  da  administração  de  conflitos,  é
proporcionar a reflexão sobre as suas causas. A inserção de práticas que permitam a
recomposição  dos  conflitos  intersubjetivos,  quer  entre  alunos  ou  entre  estes  e
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professores e demais profissionais que atuam no ambiente escolar, permite capacitar
crianças e adolescentes a administrar conflitos aprendendo a ouvir o outro e a falar
sobre as  demandas e necessidades de forma não agressiva,  mas como meio de
encontrar, compreender e resolver as reais motivações dos conflitos escolares.

A mediação deve ser considerada não somente um procedimento de administração
de conflitos, mas fundamentalmente um sistema organizacional a ser implementado
nas  escolas  contando  com  a  cooperação  e  o  trabalho  ativo  dos  diretores,  dos
professores, do pessoal de administração, dos alunos e suas famílias. Baseada no
respeito e na autodeterminação, a mediação não pode ser imposta, deve ser uma
opção  escolhida  que  transforme  cada  membro  da  escola  num  agente  de  sua
implementação.

A proposta das câmaras é baseada nos princípios da justiça restaurativa, modelo
alternativo e complementar de resolução de conflitos que procura fundar-se em uma
lógica distinta da punitiva e da retributiva. Na abordagem restaurativa, a punição cede
lugar à responsabilização, fazendo com que o autor, juntamente com a vítima e suas
comunidades  de  apoio,  construa  um  plano  de  restauração  que  minimize  as
consequências do ato praticado e previna a reincidência.

No entendimento de que as ações educativas extrapolam o âmbito da escola, são
sugeridos  procedimentos  que  facilitam  a  atuação  de  forma  sistêmica.  As
manifestações de violência são investigadas a partir de suas causas, o que aumenta
a possibilidade de reversão de tais manifestações.

Este  projeto  de  lei  justifica-se,  assim,  pela  abordagem  inovadora  no  trato  da
violência escolar, por meio da reparação dos danos causados pelo ato violento, da
prevenção  de  novas  ocorrências  e  do  empoderamento  das  comunidades  para,
coletivamente, enfrentarem as causas sociais da violência, promovendo a inclusão e
universalização de direitos.

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

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo
Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 564/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.639/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.066/2014)

Torna obrigatória a divulgação dos números de telefones das Polícias Civil e Militar
nos petshops, nas clínicas veterinárias e nos estabelecimentos equivalentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica obrigada a afixação de placa nos petshops, nas clínicas veterinárias e

nos estabelecimentos equivalentes, na qual devem estar  inseridos os números de
telefone da delegacia da Polícia Civil ou do batalhão da Polícia Militar mais próximo,
visando  facilitar  a  denúncia  de  maus-tratos  a  animais  silvestres,  domésticos  ou
domesticados.

Parágrafo  único  –  O  conteúdo  da  mensagem  que  será  inserida  em  placa  de
qualidade e tamanho estabelecidos pela autoridade administrativa será o seguinte: “É
crime  maltratar,  abusar,  abandonar  ou  matar  animais  silvestres,  domésticos  ou
domesticados – Lei Federal nº 9.605, de 1998. Denuncie: Polícia Civil: 181 – Polícia
Militar: 190”.

Art.  2º  – A obrigatoriedade contida nesta lei  se estende a todo estabelecimento
prestador de qualquer espécie de serviço destinado a animais.

Art.  3º  –  O  não  cumprimento  dos  dispositivos  contidos  nesta  lei  ensejará,  na
primeira oportunidade, a advertência do proprietário do estabelecimento, ficando este
sujeito ao pagamento de multa, na segunda oportunidade em que for notificado.

Parágrafo único – A multa fixada será de R$ 600,00 (seiscentos reais), podendo ser
duplicada, a critério da autoridade administrativa, em cada reincidência.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: A presente iniciativa tem o propósito de facilitar a denúncia da prática

de  maus-tratos  aos  animais,  sobretudo  em  relação  a  atos  perpetrados  em
estabelecimentos comerciais, como os denominados petshops, clínicas veterinárias e
assemelhados,  cujas  atividades  estejam relacionadas  à  prestação de  serviços  ou
venda de animais silvestres, domésticos ou domesticados, bem como de produtos a
eles destinados.
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Pela Constituição de 1998, os animais estão sob tutela do estado e cabe a ele a
função de protegê-los. Atos de abuso e de crueldade são crime ambiental e devem
ser denunciados à polícia, que formalizará a ocorrência e instaurará um inquérito. A
autoridade policial tem a obrigação de fazer uma investigação dos fatos que, em tese,
são crime ambiental.

O  estímulo  à  denúncia  de  situações  que  configuram  crime,  particularmente
daqueles inseridos na Lei Federal nº 9.605, de 1998, também deve ser efetivado pelo
poder  público  estadual,  com  a  finalidade  de  coibir  a  prática  de  maus-tratos  dos
animais.

A disponibilização dos  telefones  das  Polícias  Civil  e  Militar  no  local  onde pode
ocorrer  eventualmente  a  prática  ilegal,  mediante  a  fixação  de  placas,  conforme
pretende  esta  proposição,  possibilita  o  contato  do  cidadão  com  o  poder  público,
facilitando o trabalho de investigação da polícia. Ressalte-se que o denunciante pode
optar por se manter anônimo

Caso deseje fazer a denúncia  in loco, poderá também se dirigir até a Delegacia
Especializada de Investigação de Crimes contra a Fauna, na Rua Piratininga, 105,
Carlos  Prates,  em  Belo  Horizonte.  Orientações  podem  ser  consultadas  pelos
telefones (31) 3212-1339 ou (31) 3212-1356.

Em face do exposto, apresento esta proposição legislativa, na expectativa de contar
com o apoio dos nobres colegas à aprovação dela.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 53/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.640/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.479/2012)

Estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de desenvolvimento do
setor de energia alternativa e renovável.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As diretrizes e os objetivos destinados à formulação da política estadual de

desenvolvimento do setor de energia alternativa e renovável  são os estabelecidos
nesta lei.



1743
____________________________________________________________________________

Parágrafo único – Entende-se como energia alternativa e renovável aquela que se
origina de  fontes  que possuem capacidade de regeneração,  tais  como hidráulica,
solar, eólica, geotérmica, biomassa, hidrogênio e quaisquer outras que se enquadrem
nesse conceito.

Art. 2º – A política estadual de desenvolvimento do setor de energia alternativa e
renovável  será  formulada  e  implementada  com  a  observância  das  seguintes
diretrizes:

I  –  reverter  os  ganhos  econômicos  e  sociais  decorrentes  das  atividades
relacionadas  com  a  geração  de  energia  alternativa  e  renovável  em  benefício  do
Estado, com a geração de emprego e renda, o fortalecimento empresarial, a melhoria
da qualidade de vida e a promoção do bem-estar social;

II – minimizar os impactos ambientais e sociais causados pelas referidas atividades,
identificando  as  necessidades  de  estudos  e  pesquisas  no  âmbito  das  suas
responsabilidades;

III – promover a pesquisa e a divulgação sobre as atividades relativas à geração de
energia  alternativa  e  renovável,  a  fim  de  desenvolver  no  Estado a  pesquisa  e  o
desenvolvimento tecnológico do setor;

IV  –  fomentar  o  desenvolvimento  do  setor,  com  aumento  da  oferta  de  energia
alternativa e renovável, possibilitando a redução de tarifas;

V  –  coordenar  ações  que  assegurem  o  suprimento,  a  universalização,  a
confiabilidade e a qualidade do fornecimento de insumos energéticos oriundos de
fontes limpas e renováveis necessários ao desenvolvimento do Estado.

Art. 3º – São objetivos da política de que trata esta lei:
I – incrementar as atividades de formação, desenvolvimento e atuação de recursos

humanos para atender às demandas do setor, inclusive dos fornecedores;
II – criar incentivos visando à atração de empresas e de investidores do setor de

energia alternativa e renovável, fomentando a geração de postos de trabalho e de
renda no Estado, em especial dos setores fornecedores, mesmo que pertencentes a
um elo distante da cadeia produtiva;

III – qualificar e apoiar as empresas estabelecidas no Estado, visando ao ganho de
escala, à participação no mercado e à competitividade;
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IV – incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica, com foco
na atividade empresarial e em ganhos de competitividade industrial;

V  –  estimular  o  desenvolvimento  de  empreendimentos  de  energia  alternativa  e
renovável no Estado, bem como a maior utilização desse tipo de energia na economia
mineira;

VI – promover estudos sobre as repercussões sociais e ambientais dos impactos
gerados pela implantação de empreendimentos de geração de energia alternativa e
renovável, visando ao desenvolvimento sustentável;

VII  – organizar um núcleo de estudos no Estado para geração e atualização de
conhecimento sobre o tema e acompanhamento e avaliação da política instituída por
esta lei;

VIII  –  promover  a  informatização dos  processos  de  licenciamento  ambiental  do
setor,  proporcionando  maior  agilidade  dos  órgãos  do  Estado,  bem  como  o
acompanhamento  pelo  empreendedor  de  todas  as  fases  do  processo  de
licenciamento ambiental através da rede mundial de computadores, disponibilizando
informações, orientações e instrumentos, de forma integrada e consolidada, a todos
interessados;

IX – buscar, através de seus órgãos, promover, integrar e assegurar o fomento do
setor com os setores da agricultura, comércio e indústria, bem como a implementação
das políticas e das diretrizes relativas a essa área de atuação;

X – promover o intercâmbio entre as instituições técnico-científicas e de controle
ambiental existentes no Estado, com entidades similares de âmbito regional, nacional
e internacional;

XI  –  realizar  estudos  com  vistas  à  adoção  de  incentivos  à  implantação,  pelas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição, de energia
elétrica das redes elétricas inteligentes.

Art.  4º – Na implementação da política de que trata esta lei,  compete ao poder
público:

I – ampliar a oferta de cursos de formação e capacitação nas áreas afins ao setor;
II – realizar seminários, conferências, fóruns e debates públicos para a discussão

de temas relacionados com a cadeia produtiva de energia alternativa e renovável;
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III – avaliar a possibilidade de criação de linhas de fomento financeiro às empresas
do setor;

IV  –  realizar  estudos  com  vistas  à  adoção  de  incentivos  fiscais  e  creditícios
destinados às empresas e investidores do setor e ao consumo de energia de fonte
alternativa e renovável;

V – incentivar o desenvolvimento tecnológico das empresas do setor, com ênfase
na agregação de valor;

VI – incentivar os municípios a adotar as diretrizes e os objetivos da política de que
trata esta lei;

VII – estudar a viabilidade da ampliação da oferta de energia alternativa e renovável
no Estado;

VIII – realizar estudos para a melhoria da logística de distribuição e transmissão de
energia alternativa e renovável, visando a sua expansão para municípios do interior
do Estado;

IX – identificar as demandas geradas pelas atividades do setor relacionadas com os
serviços públicos nas áreas de saúde, segurança, educação, habitação, saneamento,
transporte e energia elétrica;

X – estudar o impacto das atividades do setor sobre as demandas de infraestrutura;
XI – buscar a integração física do setor com os demais eixos de desenvolvimento

para a interligação das economias microrregionais;
XII – tomar todas as medidas necessárias para que o Estado se torne competitivo,

em  relação  aos  demais,  para  atrair  investimentos  diretamente  ou  indiretamente
relacionados à cadeia produtiva do setor de energia alternativa e renovável.

Parágrafo  único  –  O  disposto  neste  artigo  aplica-se  a  qualquer  atividade
relacionada indiretamente com a cadeia produtiva do setor de energia alternativa e
renovável.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A energia  elétrica  é  um  insumo fundamental  e  estratégico  para  o

Estado.  Além  disso,  o  acesso  à  energia  limpa,  confiável  e  a  baixo  custo  é  uma
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necessidade básica da população. A energia alternativa e renovável que tem origem
de fontes que possuem a capacidade de regeneração, tais como hidráulica, solar,
eólica, geotérmica, biomassa, hidrogênio, é uma das soluções para a sustentabilidade
do nosso planeta.

As  fontes  renováveis  na  matriz  do  Estado  correspondem  a  mais  de  50%  da
demanda energética e nesse cenário o recurso hídrico é a base da geração elétrica.

As usinas de grande porte – UHEs – demandam alto investimento se comparadas
às  usinas  de  pequeno  porte,  tais  como  as  centrais  de  geração  hidráulica  com
aproveitamentos  de  potenciais  hidráulicos  iguais  ou  inferiores  a  1.000kW,  e  às
pequenas centrais hidrelétricas, conforme definido pela Agência Nacional de Energia
Elétrica; contudo, o uso dessas energias tem sofrido obstáculos, seja por barreiras
ambientais, tarifárias ou tecnológicas, seja por falta de planejamento e coordenação
governamental.

As ações propostas neste projeto de lei tem o objetivo de manter o equilíbrio entre o
ritmo  de  crescimento  do  Estado,  a  eficiência  energética  e  a  redução  de  custos
econômicos e ambientais por meio da inovação contínua e da garantia da exploração
racional e sustentável dos recursos.

Nesse sentido, este projeto de lei também visa a fomentar a participação do Estado,
de  forma competitiva  e  sustentável,  na  cadeia  produtiva  da  energia  alternativa  e
renovável,  em  especial  mediante  desenvolvimento  tecnológico  das  atividades  do
setor.

Por meio das diretrizes contidas na proposição, o Estado fortalecerá a participação
na  indústria  de  bens  e  serviços  relacionados,  mesmo  que  referente  a  um  elo
econômico  distante,  à  energia  alternativa  e  renovável,  bem  como  atrairá
empreendedores e investidores interessados em desenvolver esse setor no Estado,
gerando emprego e renda.

Com o incentivo da exploração de energias alternativas,limpas e renováveis, busca-
se  aumentar  a  segurança  energética  e,  ao  mesmo  tempo,  promover  a
sustentabilidade ambiental.

Esta  proposição  visa  a  buscar  uma  forma  programática  de  obtenção  e
desenvolvimento  de  tecnologia,  haja  vista  a  larga  oferta  de  recursos  naturais
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oferecidos pelo Estado que são fundamentais para o desenvolvimento desse setor.
Para atrair investimentos produtivos, melhorar a qualidade de vida da população e

gerar mais emprego e renda, é preciso que o Estado tenha energia disponível, em
quantidade suficiente para atender todas as demandas da sociedade.

– 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 1.641/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.042/2013)

Altera dispositivos da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o
cadastro de entidades representativas de despachantes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Dê-se ao § 2º do art. 1º e ao art. 3° da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de

2009, a seguinte redação:
“Art. 1º – (...)
§ 2º – Somente será reconhecido pelo Estado o despachante inscrito no Conselho

Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais – CRDD-
MG.

(…)
Art. 3º – O Sistema de Registro Automático de Veículos – SRAV –, cuja finalidade é

a agilização do pré-registro, emplacamento e selagem de placas em veículos novos e
usados e o acompanhamento da tramitação dos procedimentos e da transferência de
dados pelo sítio do Detran-MG, será disponibilizado exclusivamente para o registro de
veículos novos e usados em nome de locadoras de veículos, empresas de transporte
de  cargas  e  passageiros  e  concessionárias,  bem  como  para  o  despachante
documentalista  devidamente  inscrito  no  Conselho  Regional  dos  Despachantes
Documentalistas do Estado de Minas Gerais – CRDD-MG –, na forma da Lei Federal
nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
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Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  a  valorização  da  categoria  dos
despachantes  documentalistas  por  meio  do  fortalecimento  de  sua  entidade
representativa.

Toda  entidade  de  classe  se  organiza  garantindo  a  seus  associados  direitos  e
deveres,  previstos  em  código  de  ética  para  a  fiscalização  do  comportamento
profissional em benefício de toda a categoria e da sociedade.

Assim, por  exemplo,  o bacharel  em direito só é advogado quando devidamente
inscrito na OAB. O mesmo se deve aplicar ao despachante documentalista, que, por
força da Lei Federal nº 10.602, de 2002, é obrigado a estar inscrito em seu conselho.

O projeto assegura ainda às locadoras de veículos, às empresas de transporte de
cargas  e  passageiros  e  às  concessionárias  o  direito  de  emplacar  seus  próprios
veículos,  novos  e usados,  o que não foi  explicitado na atual  legislação.  Trata-se,
portanto, de uma inovação necessária.

Pelo exposto, solicito aos meus nobres pares a aprovação desta proposição, por
trazer benefício para a referida categoria.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Ivair
Nogueira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 961/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.642/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.720/2015)

Dispõe sobre o uso obrigatório de sistema de segurança com plataforma baseada
em gravação de dados em caixa-preta em táxis no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Os táxis devem possuir sistema de segurança com plataforma baseada em

gravação de dados – voz e vídeo – similar à caixa-preta de aeronaves, em suas áreas
interna e externa.

§ 1° – O sistema de gravação de dados de que trata o caput deste artigo se destina
exclusivamente  à  preservação  da  segurança  dos  motoristas  e  usuários  de  táxis,
incluindo a prevenção de furtos, roubos, violência e outros eventos que ponham em
risco a segurança dos motoristas e dos usuários de táxis, e deve ser instalado em
local escondido nos veículos.
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§ 2° – O sistema de gravação de que trata o caput deste artigo deverá constar, pelo
menos, da instalação de sistema de gravação de imagens e áudio, e de câmeras
instaladas de modo a permitir o monitoramento das áreas internas dos veículos.

Art. 2° – É obrigatória a fixação, em táxis e pontos de táxis, de aviso informando a
existência de gravação de dados.

Art. 3° – As gravações 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. 4° – 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. 5° – 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.  6°  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação, bem como as sanções respectivas.

Art.  7°  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  a  conta  de
dotações orçamentarias próprias.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
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
ao sustento de seus entes queridos. Essa é uma forma de se garantir aos usuários
um bom serviço prestado e aos motoristas mais condições de segurança.



1750
____________________________________________________________________________

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.

Pelos benefícios que esta proposição pode trazer para a sociedade, pedimos o voto
favorável das deputadas e dos deputados.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Gilberto
Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.056/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.643/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.394/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do oferecimento de cardápios em braile em bares,
lanchonetes, motéis, restaurantes e afins do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  instituída  a  obrigatoriedade  da  disponibilização  de  cardápios

impressos em braile em todos os estabelecimentos que comercializam refeições e
lanches  como  motéis,  hotéis,  bares,  restaurantes,  lanchonetes,  praças  de
alimentação e afins, com intuito de facilitar a consulta de pessoas com deficiência
visual.

Art.  2°  –  Os  cardápios  deverão  estar  expostos  em  local  de  fácil  acesso  para
consulta das pessoas com deficiência visual, contendo o nome dos pratos, a relação
de bebidas e sobremesas e outros produtos oferecidos e seus respectivos preços.

Art.  3°  –  Os  cardápios  em  braile  deverão  conter  os  mesmos  produtos
comercializados  nos  cardápios  à  tinta  e  atualizados  com  os  mesmos  produtos  e
serviços oferecidos por estes últimos.

Art.  4°  – Caberá ao órgão responsável  do Poder  Executivo  elaborar  orientação
normativa para a implementação e a fiscalização desta lei.

Art. 5º – As despesas com a execução desta lei se realizarão através de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Agostinho Patrus Filho
Justificação:  A  habitação  e  a  reabilitação  das  pessoas  com  deficiência  e  a

promoção  de  sua  integração  na  vida  comunitária  consubstanciam  norma
constitucional prevista no art. 203, inciso IV, da Carta Magna.

Nos dias atuais, frequentar um restaurante ou um bar é mais que uma opção de
lazer, é atividade constante para quem trabalha e faz suas refeições fora de casa.

A oferta de um cardápio em braile é um ato de cidadania e respeito às pessoas com
deficiência visual.

A inserção social não se baseia apenas na colocação profissional do cidadão com
deficiência; é também facilitar sua independência e autonomia, tão necessárias no dia
a dia de qualquer cidadão.

O  cardápio  em  braile  é  muito  útil  para  quem  não  enxerga,  mas  é  igualmente
importante  para  o  estabelecimento  comercial,  pois  promove  o  atendimento  ao
deficiente de forma adequada.

Por outro lado, todo grande empresário sabe que, investir em acessibilidade torna
seu estabelecimento mais rentável, já que, segundo o IBGE, existem hoje no País
aproximadamente 14 milhões de brasileiros com deficiência, sendo 3.500.000 com
deficiência visual.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da
Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 960/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.644/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.784/2013)

Altera § 2º do art.  1º  da Lei  nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O § 2º do art. 1º da Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando o referido artigo acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 1º – (...)
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§ 2º – É vedada a utilização de que trata este artigo para realização de cerimônias
religiosas e para atividades que:

I – interfiram nas atividades regulares da escola;
II – tenham objeto ilícito;
III – tenham caráter político-partidário.
(...)
§ 4º – Para fins do disposto nesta lei, considera-se cerimônia religiosa o conjunto de

atos formais e solenes que compõem um rito religioso.".
Art. 2º – O art. 2º da Lei nº 11.942, de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte §

2º, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:
“Art. 2º – (...)
§ 2º – As entidades sem fins lucrativos, a que se refere esta lei, são as definidas

nos incisos I,  II,  III  e IV do art.  44 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002.".

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  É notório  que as  congregações  religiosas sempre  desempenharam

importante papel junto à sociedade, ao desenvolverem atividades que integram as
comunidades,  por  meio  de  ações  em  diversas  áreas  como,  por  exemplo:  saúde,
combate  às  drogas,  à  violência  e  à  pobreza,  auxílio  aos  idosos,  crianças,
adolescentes  e  jovens,  entre  outras  mais.  Tais  atividades  são  realizadas
independentemente dos dogmas religiosos, com embasamento no assistencialismo e
na caridade e contribuem para diminuir as mazelas sociais.

Em  comunidades  com  pouca  estrutura,  as  congregações  religiosas  podem  não
dispor  de espaços físicos adequados para a realização de encontros,  trabalhos e
reuniões  com  a  comunidade,  necessitando,  para  tanto,  da  utilização  de  espaços
físicos das unidades de ensino.

A cessão  dos  espaços  físicos  das  escolas  estaduais  é  disciplinada pela  Lei  nº
11.942, de 16/10/1995, que foi alterada recentemente pela Lei nº 20.369, de 8/8/2012,
oriunda do Projeto de Lei nº 349/2011. Uma das alterações trazidas pela nova lei foi a
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vedação da cessão do espaço das escolas  estaduais  para a realização de cultos
religiosos, de modo a promover a coerência com as diretrizes de um estado laico e
plural.

Fica evidente, no parecer de 1º turno da Comissão de Educação, o entendimento
deste parlamento de que "a cessão de espaços públicos às entidades religiosas para
realização de atividades outras que não configurem culto religioso não fere o principio
da laicidade do Estado  e  atende  ao interesse público  previsto  na  Carta  Magna".
Utilizou-se a expressão “culto religioso” na acepção das cerimônias e celebrações,
procurando-se garantir que atividades educativas, pastorais e outras realizadas por
organizações religiosas não fossem prejudicadas; contudo, sabe-se que a vontade do
legislador não é determinante para a interpretação da norma, e a alteração da lei de
cessão dos espaços físicos das escolas tem dado margem ao entendimento de que é
vedado  o  uso  desses  espaços  por  organizações  religiosas  para  a  realização  de
quaisquer  atividades. Isso porque, numa acepção genérica, a expressão pode ser
definida como “o conjunto de todos os atos externos, práticas e omissões pelos quais
se patenteia a fé religiosa” ou como a "manifestação da crença religiosa no mundo
externo"  (Neves,  Iêdo Batista.  Vocabulário  Enciclopédico de  Tecnologia  Jurídica e
Brocardos Latinos. Rio de Janeiro. Forense, 1997.). Esse fato tem gerado relevantes
prejuízos para as comunidades ao reduzir sobremaneira as oportunidades disponíveis
para o encontro e a articulação dos cidadãos, que são os eventos promovidos por
organizações religiosas.

Para sanar essa questão, sugerimos a troca da expressão “culto religiosos” pela
expressão “cerimônia religiosa” e a inclusão de novo dispositivo que a define como "o
conjunto  de  atos  formais  e  solenes  que  compõem  um rito  religioso",  de  forma a
descrever  que  tipo  de  atividade  não  deve  ser  realizada  no  espaço  público  dos
estabelecimentos de ensino.

Ademais, sugerimos a inclusão de novo parágrafo, no art. 2º, que faz referência as
entidades  sem  fins  lucrativos  que  podem  utilizar  o  espaço  das  escolas  para  a
realização dos eventos que esse artigo enumera.  Para tanto,  sugerimos que seja
adotada a definição do art. 44 da Lei Federal nº 10.406, de 10/1/2002, que institui o
Código Civil, que traz o seguinte:
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“Art. 44 – São pessoas jurídicas de direito privado:
I – as associações;
II – as sociedades;
III – as fundações;
IV  –  as  organizações  religiosas  (incluído  pela  Lei  Federal  nº  10.825,  de

22/12/2003)”.
Assim, propomos nova alteração da Lei nº 11.942, de 1995, de modo a esclarecer

os  pontos  obscuros  e  restringir  a  margem  para  interpretações  que  julgamos
inadequadas, e contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposta.

–  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 1.645/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.215/2011)

Altera a Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o ensino religioso
na rede pública estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O inciso III do art. 5º da Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º – (...)
III – conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de licenciatura curta, em

qualquer área de conhecimento, acrescido de curso de pós-graduação lato sensu em
ensino religioso ou ciências da religião,  com carga horária mínima de trezentas e
sessenta horas;”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional faculta aos sistemas de ensino a regulamentação dos
procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e dos critérios para
a habilitação e admissão dos professores, nos termos do § 1º do art. 33.
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Com fundamento nesse dispositivo, foi editada a Lei nº 15.434, de 5/1/2005, que
dispõe sobre o ensino religioso na rede pública estadual de ensino.

No entanto, ao determinar, no inciso III do art. 5º, que somente serão válidos para o
exercício da docência no ensino religioso os cursos de pós-graduação  lato sensu
oferecidos até a data de publicação da norma, incorreu-se em uma impropriedade
que pode comprometer a oferta regular do referido conteúdo.

Não há razão plausível para que não seja aceito curso de pós-graduação oferecido
por instituição de ensino devidamente credenciada, tendo sido atendidos os demais
requisitos exigidos pela legislação em vigor, e concluído em qualquer data, desde que
anterior  à nomeação ou contratação de candidato aprovado em processo seletivo
para preenchimento de cargo ou função de professor de ensino religioso.

É oportuno consignar aqui  que, conforme dados do Sistema E-Mec, apenas um
curso  de  graduação  em  ciências  da  religião,  na  modalidade de licenciatura,  está
sendo oferecido no Estado atualmente, pela Unimontes. Os cursos de teologia não
habilitam ao exercício do magistério na educação básica. Restam, portanto, os cursos
de pós-graduação, na modalidade de especialização, ou seja, com carga horária de
360 horas, como complementação à licenciatura em qualquer área do conhecimento.

Assim,  a supressão  do limitador  temporal  contido  na  expressão “até  a  data  de
publicação desta lei”, do inciso III do art. 5º contribuiria sobremaneira para viabilizar o
ingresso de docentes habilitados nas vagas de professor de ensino religioso. Vale
salientar que o mesmo procedimento não se aplicaria aos cursos complementares a
que se refere o inciso IV, pois são cursos de qualificação com carga horária de, no
máximo, 120 horas,  que foram oferecidos até 2003 pela Secretaria  de Estado de
Educação,  em  parceria  com  o  Conselho  de  Educação  Religiosa  do  Estado  de
Educação, em parceria com o Conselho de Educação Religiosa do Estado de Minas
Gerais  –  Coner-MG.  O  inciso  IV  visava,  portanto,  a  resguardar  o  direito  de
profissionais habilitados pelos referidos cursos de concorrer às vagas de professor de
ensino religioso no quadro de magistério do Estado.

Assim sendo, contamos com o apoio dos ilustres pares à aprovação deste projeto
de lei.
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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 1.646/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 909/2011)

Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade, com sede no
Município de Itambacuri.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Grupo  Espírita  Deus,  Cristo  e

Caridade, com sede no Município de Itambacuri.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação: O Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade, sociedade civil, religiosa e

filantrópica sem fins lucrativos, tem por finalidade estatutária o estudo, a prática e a
divulgação  da  doutrina  espírita  como  religião,  filosofia  e  ciência,  nos  moldes  de
codificação de Allan Kardec; a evangelização da criança e do jovem; a prática da
caridade como dever  social  e  princípio  da  moral  cristã,  como exercício  pleno  da
solidariedade e respeito ao próximo; a organização, quando lhe for possível, de obras
beneficentes,  como  assistência  aos  necessitados,  escola  primária  para  crianças
carentes,  farmácias  homeopáticas  e  alopáticas  e  outras  atividades  afins,  todas
exclusivamente gratuitas.

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 27/7/1998.

O  Grupo  Espírita  Deus,  Cristo  e  Caridade  funciona  regularmente  e  tem  uma
diretoria composta por pessoas idôneas e que não recebem nenhuma remuneração
pelo exercício de seus respectivos cargos conforme consta em atestado emitido pelo
Ministério Público do Estado.

Reconhecer o Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade como de utilidade pública
estadual  irá  proporcionar  condições  para  a  dinamização  de  suas  atividades  e
concretização de todos os seus objetivos.
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Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.647/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.752/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio
Sapucaí – Amesp –, com sede no Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Municípios  da

Microrregião do Médio Sapucaí – Amesp –, com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A Associação dos  Municípios  da  Microrregião  do  Médio  Sapucaí  –

Amesp  –,  com  sede  no  Município  de  Pouso  Alegre,  é  entidade  civil  de  duração
indeterminada, sem fins lucrativos, que visa à integração administrativa, econômica e
social dos Municípios que a compõem.

Tem por finalidade prestar aos municípios assistência técnica relacionada com as
atividades-meio  de  suas  prefeituras,  como  estudar  a  administração  municipal  na
microrregião  e  promover  a  reforma administrativa  por  meio  da  reorganização  dos
serviços  públicos  municipais,  estudar  e  sugerir  a  adoção  de  normas  sobre  a
legislação tributária e outras leis básicas municipais, entre outras; e relacionada com
as atividades-fim, como estimular a conservação e o bom uso dos recursos naturais
renováveis, entre outras.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares a este projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Assuntos Municipais, 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 1.648/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.629/2011)

Declara de utilidade pública a Comunidade Evangélica Deus É Fiel, com sede no
Município de Itapeva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Evangélica Deus É Fiel,

com sede no Município de Itapeva.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A Comunidade  Evangélica  Deus  É  Fiel  é  uma  sociedade  civil  de

caráter  social,  sem  fins  lucrativos  nem  políticos  e  com  duração  por  tempo
indeterminado.

O objetivo da comunidade é fundar orfanatos, creches, albergues, hospitais, casas
de  recuperação  para  alcoólicos  e  toxicômanos  e  outras  instituições  afins,  criar
escolas  e  cursos  de  alfabetização,  de  formação  religiosa,  moral  e  profissional  e
promover a divulgação da doutrina cristã, de acordo com as Sagradas Escrituras.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares a este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.649/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.516/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Unidos do Bloco Uskadelo de
Pedralva – Acubup –, com sede no Município de Pedralva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Unidos do Bloco

Uskadelo de Pedralva – Acubup –, com sede no Município de Pedralva.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
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Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Cultural Unidos do Bloco Uskadelo de Pedralva é uma

associação civil, de direito privado, de caráter socioeducativo e cultural, com prazo de
duração indeterminado.

Tem como finalidades, entre outras, o resgate do carnaval como produto de cultura,
a formação profissional dentro da arte e da cultura e a divulgação e difusão da cultura
com  um  método  dinâmico  de  aprendizado  e  conhecimento  rítmico  e  histórico,
situando-a em todo o processo histórico do Brasil.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto
proposto.

– 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 1.650/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.515/2011)

Declara de utilidade pública a Instituição Espírita Assistencial Albergue Noturno A
Casa do Caminho Inah Nogueira de Sá, com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Instituição  Espírita  Assistencial

Albergue Noturno A Casa do Caminho Inah Nogueira de Sá, com sede no Município
de Ouro Fino.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A  Instituição  Espírita  Assistencial  Albergue  Noturno  A  Casa  do

Caminho  Inah  Nogueira  de  Sá  é  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
filantrópico, com duração por tempo indeterminado.

Tem  por  finalidade  a  promoção  social  dos  desalbergados,  que  não  têm  onde
pernoitar, oferecendo-lhes assistência, amparo e abrigo.
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A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

– 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 1.651/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.387/2011)

Declara de utilidade pública a Academia Ouro-Finense de Letras e Artes, com sede
no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Academia Ouro-Finense de Letras e

Artes, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Academia Ouro-Finense de Letras e Artes é uma associação civil,

sem fins lucrativos e econômicos.
A entidade,  desde  sua  fundação,  vem  desenvolvendo  intensas  atividades  e  é

dirigida  por  uma  diretoria  composta  de  pessoas  idôneas,  que  não  recebem
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam. Defende e incentiva a promoção
da cultura em geral e, em particular, da língua e literatura portuguesas, bem como de
outras manifestações artísticas.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto
proposto.

– 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 1.652/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.320/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de São Bento
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de Caldas e Região – Agrisabe –, com sede no Município de Santa Rita de Caldas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares de São Bento de Caldas e Região – Agrisabe –, com sede no Município de
Santa Rita de Caldas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação de Agricultores Familiares de São Bento de Caldas e

Região  é uma entidade civil,  sem fins  lucrativos,  que tem como objetivo principal
promover  a  prestação  de  serviços  que  possam  contribuir  para  o  fomento  e
racionalização das explorações agropecuárias e não agropecuárias para melhorar as
condições de vida de seus associados.

Em  legítima  prestação  de  serviço,  a  entidade  promove  o  desenvolvimento  dos
canais  de  comercialização  de  produtos  dos  associados,  bem  como  implementa
programas que contribuam para a segurança alimentar, combate à fome, desnutrição
e pobreza.

A associação atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

– 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 1.653/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.255/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rainha da Paz, com sede no
Município de Virgínia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Rainha da

Paz, com sede no Município de Virgínia.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
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Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Comunitária Rainha da Paz é uma sociedade civil sem

fins lucrativos, políticos ou religiosos.
O objetivo da entidade é representar e defender os interesses do Bairro Vargem

Alegre e adjacências perante o poder público; dar assistência gratuita a famílias e
pessoas  carentes  da  comunidade;  desenvolver  atividades  de  caráter  social,
beneficente  e  profissionalizante,  objetivando  a  formação  educacional  e  cultural
complementares e a promoção da pessoa humana; combater a fome e a pobreza,
criando  instrumentos  eficazes  para  amenizá-las;  e  oferecer  assistência  médica,
odontológica e psicológica.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto
proposto.

– 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 1.654/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.053/2011)

Declara de utilidade pública a Associação das Obras Pavonianas de Assistência –
Obra Social Ludovico Pavoni, com sede no Município de Elói Mendes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação das Obras Pavonianas de

Assistência – Obra Social Ludovico Pavoni, com sede no Município de Elói Mendes.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A Associação das  Obras  Pavonianas  de Assistência  –  Obra  Social

Ludovico Pavoni é uma entidade civil sem fins lucrativos, administrada por pessoas
idôneas,  e  tem  como  objetivo  principal  promover  a  assistência  social,  inclusive
educacional e de saúde, a crianças, adolescentes, jovens e pessoas com deficiência
auditivas, bem como assegurar o aperfeiçoamento humano, espiritual e profissional
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de seus associados para melhor desempenho de suas atividades institucionais.
No exercício de suas finalidades institucionais  a associação promove o bem de

seus  assistidos  prestando  serviços  gratuitos  e  permanentes  de  forma  planejada,
diária e sistemática, não se restringindo apenas à distribuição de bens, benefícios e a
encaminhamentos.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto
proposto.

– 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 1.655/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.977/2011)

Declara de utilidade pública a Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes –
SEA –, com sede no Município de Pedralva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Educação e Assistência

Frei Orestes – SEA –, com sede no Município de Pedralva.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A  Sociedade  de  Educação  e  Assistência  Frei  Orestes é  uma

associação civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.
Tem por objetivo social a promoção da cidadania e prima pela defesa e garantia de

direitos  socioassistenciais,  visando  ao  atendimento  de  crianças  e  adolescentes
através de programas socioeducativos, à prestação de assistência social às famílias
carentes, bem como à criação de oportunidade para o desenvolvimento de aptidões
profissionais, visando à inserção no mercado de trabalho.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto
proposto.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.656/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.976/2011)

Declara de  utilidade pública  a Associação  de Moradores  do  Bairro  do  Salto  de
Cima, com sede no Município de Extrema.

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

do Salto de Cima, com sede no Município de Extrema.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A Associação  de  Moradores  do  Bairro  do  Salto  de  Cima  é  uma

associação civil, administrada por pessoas idôneas, sem fins lucrativos, filantrópica,
de caráter assistencial, social e cultural.

A associação tem por finalidade promover atividades sociais, culturais, musicais e
esportivas, sem discriminação de raça, sexo ou religião.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto
proposto.

– 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 1.657/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.918/2011)

Declara de utilidade pública o Projeto Harmonia – Atenção à Dependência Química,
com sede no Município de Passa-Quatro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Projeto  Harmonia  –  Atenção  à

Dependência Química, com sede no Município de Passa-Quatro.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  O  Projeto  Harmonia  –  Atenção  à  Dependência  Química  é  uma

associação  civil,  sem  fins  lucrativos,  filantrópica,  de  caráter  assistencial,  social  e
cultural, que tem por objetivo principal proteger a família, a maternidade, a infância, a
adolescência e a velhice, em especial a pessoa em situação de risco social e pessoal.
A entidade promove programas de prevenção e tratamento para os dependentes de
drogas psicoativas e de integração do indivíduo no mercado de trabalho, além de
ações socioeducativas direcionadas à inclusão e à reinclusão social.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto
proposto.

– 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 1.658/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.364/2014)

Dispõe sobre  a  alteração dos limites  da  área do Parque Estadual  da  Serra  do
Papagaio,  localizado  nos  Municípios  de  Aiuruoca,  Alagoa,  Baependi,  Itamonte  e
Pouso Alto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O Parque Estadual da Serra do Papagaio, criado pelo Decreto n° 39.793,

de 5 de agosto de 1998, passa a ter os limites e confrontações estabelecidos no
Anexo I desta lei, perfazendo uma área total aproximada de 25.888ha (vinte e cinco
mil oitocentos e oitenta e oito hectares).

Parágrafo único – A área total prevista no caput é resultante da inclusão de área de
5.778,8788ha (cinco mil setecentos e setenta e oito hectares e oitenta e sete ares e
oitenta  e  oito  centiares)  e  da  desafetação  da  área  de  2.807,8788ha  (dois  mil
oitocentos e sete hectares e oitenta e sete ares e oitenta e oito centiares) descrita no
memorial constante no Anexo II desta lei.
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Art. 2º – Fica desafetada a área de 2.807,47ha (dois mil oitocentos e trinta e sete
hectares e quarenta e sete ares) do Parque Estadual da Serra do Papagaio, criado
pelo Decreto nº 39.793, de 5 de agosto de 1998, a ser desmembrada da área total de
que trata o art. 1º.

Parágrafo único – Os limites da área desafetada a que se refere o  caput são os
constantes do memorial descritivo do Anexo II.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)
A descrição deste perímetro tem início no limite com o Município de Aiuruoca; daí,

segue confrontando com o Município de Aiuruoca, com o azimute de 94°14'5",  na
distância  de  246,07m,  até  o  vértice  189,  de  coordenadas  N=7.564.845,04m  e
E=533.215,45m; daí, segue com o azimute de 113°23'48", na distância de 283,26m,
até o vértice 190, de coordenadas N=7.564.732,56m e E=533.475,42m; daí, segue
com  o  azimute  de  124°3'19",  na  distância  de  228,93m,  até  o  vértice  191,  de
coordenadas  N=7.564.604,36m  e  E=533.665,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
196°5'44",  na  distância  de  94,91m,  até  o  vértice  192,  de  coordenadas
N=7.564.513,17m e E=533.638,78m; daí,  segue com o azimute de 179°11'52",  na
distância  de  54,57m,  até  o  vértice  193  de  coordenadas  N=7.564.458,61m  e
E=533.639,54m; daí, segue com o azimute de 166°20'8", na distância de 68,24m, até
o vértice 194, de coordenadas N=7.564.392,30m e E=533.655,66m; daí, segue com o
azimute de 162°58'58", na distância de 68,56m, até o vértice 195, de coordenadas
N=7.564.326,73m e E=533.675,73m;  daí,  segue com o  azimute  de  185°16'7",  na
distância  de  92,67m,  até  o  vértice  196,  de  coordenadas  N=7.564.234,46m  e
E=533.667,22m; daí, segue com o azimute de 229°51'44", na distância de 64,92m,
até o vértice 197, de coordenadas N=7.564.192,60m e E=533.617,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  303°15'11",  na  distância  de  72,41m,  até  o  vértice  198,  de
coordenadas  N=7.564.232,31m  e  E=533.557,03m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°10'1",  na  distância  de  67,21m,  até  o  vértice  199,  de  coordenadas
N=7.564.279,14m e E=533.508,82m; daí,  segue com o azimute de 334°55'31",  na
distância  de  74,11m,  até  o  vértice  200,  de  coordenadas  N=7.564.346,27m  e
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E=533.477,41m; daí, segue com o azimute de 342°46'47", na distância de 53,68m,
até o vértice 201, de coordenadas N=7.564.397,54m e E=533.461,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  339°40'29",  na  distância  de  31,91m,  até  o  vértice  202,  de
coordenadas  N=7.564.427,46m  e  E=533.450,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
296°57'59",  na  distância  de  40,77m,  até  o  vértice  203,  de  coordenadas
N=7.564.445,95m e E=533.414,09m; daí,  segue com o azimute de 251°56'59",  na
distância  de  80,28m,  até  o  vértice  204,  de  coordenadas  N=7.564.421,07m  e
E=533.337,76m; daí, segue com o azimute de 222°26'12", na distância de 118,38m,
até o vértice 205, de coordenadas N=7.564.333,71m e E=533.257,88m; daí, segue
com  o  azimute  de  253°47'14",  na  distância  de  47,94m,  até  o  vértice  206,  de
coordenadas  N=7.564.320,32m  e  E=533.211,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
262°34'57",  na  distância  de  53,02m,  até  o  vértice  207,  de  coordenadas
N=7.564.313,48m e E=533.159,28m;  daí,  segue com o  azimute  de  184°3'33",  na
distância  de  162,39m,  até  o  vértice  208,  de  coordenadas  N=7.564.151,49m  e
E=533.147,78m; daí, segue com o azimute de 229°54'19", na distância de 81,09m,
até o vértice 209, de coordenadas N=7.564.099,27m e E=533.085,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  263°7'54",  na  distância  de  101,89m,  até  o  vértice  210,  de
coordenadas  N=7.564.087,08m  e  E=532.984,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
237°3'15",  na  distância  de  345,30m,  até  o  vértice  211,  de  coordenadas
N=7.563.899,29m e E=532.694,82m; daí,  segue com o azimute de 199°42'00",  na
distância  de  280,47m,  até  o  vértice  227,  de  coordenadas  N=7.563.634,05m  e
E=532.602,77m; daí, segue com o azimute de 82°22'5", na distância de 88,69m, até o
vértice 228, de coordenadas N=7.563.645,83m e E=532.690,67m; daí, segue com o
azimute de 74°44'42",  na distância de 59,81m, até o vértice 229, de coordenadas
N=7.563.661,56m e E=532.748,38m;  daí,  segue com o  azimute  de  56°49'22",  na
distância  de  80,63m,  até  o  vértice  230,  de  coordenadas  N=7.563.705,69m  e
E=532.815,86m; daí, segue com o azimute de 154°31'32", na distância de 215,11m,
até o vértice 231, de coordenadas N=7.563.511,49m e E=532.908,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  87°25'45",  na  distância  de  113,31m,  até  o  vértice  232,  de
coordenadas  N=7.563.516,57m  e  E=533.021,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
130°12'25",  na  distância  de  103,73m,  até  o  vértice  233,  de  coordenadas
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N=7.563.449,61m e E=533.100,80m; daí,  segue com o azimute de 137°31'57",  na
distância  de  42,55m,  até  o  vértice  234,  de  coordenadas  N=7.563.418,22m  e
E=533.129,52m; daí, segue com o azimute de 140°12'8", na distância de 122,38m,
até o vértice 235, de coordenadas N=7.563.324,19m e E=533.207,86m; daí, segue
com  o  azimute  de  130°33'10",  na  distância  de  48,13m,  até  o  vértice  236,  de
coordenadas  N=7.563.292,90m  e  E=533.244,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
130°19'16",  na  distância  de  93,63m,  até  o  vértice  237,  de  coordenadas
N=7.563.232,32m e E=533.315,82m;  daí,  segue com o  azimute  de  96°44'58",  na
distância  de  18,43m,  até  o  vértice  238,  de  coordenadas  N=7.563.230,15m  e
E=533.334,12m; daí, segue com o azimute de 98°13'38", na distância de 89,46m, até
o vértice 239, de coordenadas N=7.563.217,35m e E=533.422,66m; daí, segue com o
azimute de 104°32'36", na distância de 238,17m, até o vértice 240, de coordenadas
N=7.563.157,54m e E=533.653,19m;  daí,  segue com o  azimute  de  67°32'50",  na
distância  de  221,92m,  até  o  vértice  241,  de  coordenadas  N=7.563.242,30m  e
E=533.858,29m; daí, segue com o azimute de 45°21'11", na distância de 190,25m,
até o vértice 242, de coordenadas N=7.563.375,99m e E=533.993,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  22°49'21",  na  distância  de  91,66m,  até  o  vértice  243,  de
coordenadas  N=7.563.460,47m  e  E=534.029,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
49°35'12",  na  distância  de  60,97m,  até  o  vértice  244,  de  coordenadas
N=7.563.500,00m e E=534.075,61m;  daí,  segue com o  azimute  de  306°5'26",  na
distância  de  85,94m,  até  o  vértice  245,  de  coordenadas  N=7.563.550,62m  e
E=534.006,17m; daí, segue com o azimute de 323°9'22", na distância de 102,79m,
até o vértice 246, de coordenadas N=7.563.632,88m e E=533.944,53m; daí, segue
com  o  azimute  de  50°8'23",  na  distância  de  80,27m,  até  o  vértice  247,  de
coordenadas  N=7.563.684,33m  e  E=534.006,14m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
78°47'0",  na  distância  de  82,04m,  até  o  vértice  248,  de  coordenadas
N=7.563.700,29m e E=534.086,62m; daí,  segue com o azimute de 347°13'13",  na
distância  de  189,21m,  até  o  vértice  249,  de  coordenadas  N=7.563.884,82m  e
E=534.044,76m; daí, segue com o azimute de 359°43'23", na distância de 215,38m,
até o vértice 250, de coordenadas N=7.564.100,19m e E=534.043,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  20°52'3",  na  distância  de  96,58m,  até  o  vértice  251,  de
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coordenadas  N=7.564.190,44m  e  E=534.078,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
24°56'55",  na  distância  de  44,21m,  até  o  vértice  252,  de  coordenadas
N=7.564.230,52m  e  E=534.096,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  68°15'9",  na
distância  de  301m,  até  o  vértice  253,  de  coordenadas  N=7.564.342,04m  e
E=534.376,34m; daí, segue com o azimute de 84°49'51", na distância de 237,63m,
até o vértice 254, de coordenadas N=7.564.363,45m e E=534.613,01m; daí, segue
com  o  azimute  de  83°37'31",  na  distância  de  235,25m,  até  o  vértice  255,  de
coordenadas  N=7.564.389,57m  e  E=534.846,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
94°34'8",  na  distância  de  182,92m,  até  o  vértice  256,  de  coordenadas
N=7.564.375,00m e E=535.029,15m;  daí,  segue com o  azimute  de  121°3'50",  na
distância  de  176,94m,  até  o  vértice  257,  de  coordenadas  N=7.564.283,70m  e
E=535.180,71m; daí, segue com o azimute de 72°24'17", na distância de 335,16m,
até o vértice 258, de coordenadas N=7.564.385,02m e E=535.500,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  89°26'20",  na  distância  de  211,27m,  até  o  vértice  259,  de
coordenadas  N=7.564.387,09m  e  E=535.711,46m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
59°43'23",  na  distância  de  207,98m,  até  o  vértice  260,  de  coordenadas
N=7.564.491,94m  e  E=535.891,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  87°5'34",  na
distância  de  117,45m,  até  o  vértice  261,  de  coordenadas  N=7.564.497,90m  e
E=536.008,36m; daí, segue com o azimute de 107°33'4", na distância de 138,39m,
até o vértice 262, de coordenadas N=7.564.456,17m e E=536.140,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  126°1'2",  na  distância  de  188,28m,  até  o  vértice  263,  de
coordenadas  N=7.564.345,45m  e  E=536.292,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
70°16'31",  na  distância  de  189,72m,  até  o  vértice  264,  de  coordenadas
N=7.564.409,48m  e  E=536.471,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°58'1",  na
distância  de  186,60m,  até  o  vértice  265,  de  coordenadas  N=7.564.406,34m  e
E=536.657,77m; daí, segue com o azimute de 174°47'14", na distância de 181,82m,
até o vértice 266, de coordenadas N=7.564.225,27m e E=536.674,29m; daí, segue
com  o  azimute  de  141°48'42",  na  distância  de  93,77m,  até  o  vértice  267,  de
coordenadas  N=7.564.151,57m  e  E=536.732,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
89°55'52",  na  distância  de  161,92m,  até  o  vértice  268,  de  coordenadas
N=7.564.151,76m e E=536.894,18m;  daí,  segue com o  azimute  de  95°30'53",  na
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distância  de  140,07m,  até  o  vértice  269,  de  coordenadas  N=7.564.138,30m  e
E=537.033,61m; daí, segue com o azimute de 168°13'42", na distância de 292,82m,
até o vértice 270, de coordenadas N=7.563.851,64m e E=537.093,35m; daí, segue
com  o  azimute  de  265°56'37",  na  distância  de  148,14m,  até  o  vértice  271,  de
coordenadas  N=7.563.841,16m  e  E=536.945,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
186°23'48",  na  distância  de  192,73m,  até  o  vértice  272,  de  coordenadas
N=7.563.649,63m e E=536.924,10m; daí,  segue com o azimute de 132°23'56",  na
distância  de  209,13m,  até  o  vértice  273,  de  coordenadas  N=7.563.508,62m  e
E=537.078,54m; daí, segue com o azimute de 40°37'25", na distância de 65,55m, até
o vértice 274, de coordenadas N=7.563.558,36m e E=537.121,22m; daí, segue com o
azimute de 115°0'6",  na distância de 143,85m, até o vértice 275, de coordenadas
N=7.563.497,57m e E=537.251,59m; daí,  segue com o azimute de 134°44'58",  na
distância  de  54,45m,  até  o  vértice  276,  de  coordenadas  N=7.563.459,23m  e
E=537.290,26m; daí, segue com o azimute de 115°3'22", na distância de 47,84m, até
o vértice 277, de coordenadas N=7.563.438,97m e E=537.333,60m; daí, segue com o
azimute de 146°43'48", na distância de 140,51m, até o vértice 278, de coordenadas
N=7.563.321,50m e E=537.410,68m;  daí,  segue com o  azimute  de  84°41'60",  na
distância  de  169,51m,  até  o  vértice  279,  de  coordenadas  N=7.563.337,15m  e
E=537.579,46m; daí, segue com o azimute de 34°44'26", na distância de 81,20m, até
o vértice 280, de coordenadas N=7.563.403,88m e E=537.625,74m; daí, segue com o
azimute de 91°58'1",  na distância de 111,95m, até o vértice 281,  de coordenadas
N=7.563.400,04m e E=537.737,62m;  daí,  segue com o  azimute  de  95°37'54",  na
distância  de  322,87m,  até  o  vértice  282,  de  coordenadas  N=7.563.368,36m  e
E=538.058,93m; daí, segue com o azimute de 75°54'20", na distância de 80,75m, até
o vértice 283, de coordenadas N=7.563.388,02m e E=538.137,25m; daí, segue com o
azimute de 119°53'43", na distância de 124,79m, até o vértice 284, de coordenadas
N=7.563.325,82m e E=538.245,44m; daí,  segue com o azimute de 168°13'28",  na
distância  de  75m,  até  o  vértice  285,  de  coordenadas  N=7.563.252,40m  e
E=538.260,74m; daí, segue com o azimute de 208°33'50", na distância de 76,70m,
até o vértice 286, de coordenadas N=7.563.185,03m e E=538.224,07m; daí, segue
com  o  azimute  de  162°50'23",  na  distância  de  82,67m,  até  o  vértice  287,  de
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coordenadas  N=7.563.106,04m  e  E=538.248,46m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
188°42'9",  na  distância  de  27,84m,  até  o  vértice  288,  de  coordenadas
N=7.563.078,52m e E=538.244,25m;  daí,  segue com o  azimute  de  209°6'34",  na
distância  de  96,20m,  até  o  vértice  289,  de  coordenadas  N=7.562.994,48m  e
E=538.197,45m; daí, segue com o azimute de 235°44'15", na distância de 57,95m,
até o vértice 290, de coordenadas N=7.562.961,85m e E=538.149,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  258°3'28",  na  distância  de  79,29m,  até  o  vértice  291,  de
coordenadas  N=7.562.945,44m  e  E=538.071,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
251°55'53",  na  distância  de  45,72m,  até  o  vértice  292,  de  coordenadas
N=7.562.931,26m e E=538.028,51m;  daí,  segue com o  azimute  de  222°0'49",  na
distância  de  47,94m,  até  o  vértice  293,  de  coordenadas  N=7.562.895,64m  e
E=537.996,43m; daí, segue com o azimute de 212°39'30", na distância de 83,12m,
até o vértice 294, de coordenadas N=7.562.825,67m e E=537.951,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  152°36'11",  na  distância  de  30,48m,  até  o  vértice  295,  de
coordenadas  N=7.562.798,60m  e  E=537.965,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
137°47'8",  na  distância  de  73,88m,  até  o  vértice  296,  de  coordenadas
N=7.562.743,89m e E=538.015,24m; daí,  segue com o azimute de 140°10'17",  na
distância  de  43,36m,  até  o  vértice  297,  de  coordenadas  N=7.562.710,59m  e
E=538.043,02m; daí, segue com o azimute de 110°41'2", na distância de 53,59m, até
o vértice 298, de coordenadas N=7.562.691,66m e E=538.093,15m; daí, segue com o
azimute de 87°13'14",  na distância de 42,10m, até o vértice 299, de coordenadas
N=7.562.693,70m e E=538.135,20m; daí,  segue com o azimute de 132°58'58",  na
distância  de  62,46m,  até  o  vértice  300,  de  coordenadas  N=7.562.651,12m  e
E=538.180,89m; daí, segue com o azimute de 170°4'31", na distância de 59,70m, até
o vértice 301, de coordenadas N=7.562.592,31m e E=538.191,18m; daí, segue com o
azimute de 170°38'10", na distância de 28,84m, até o vértice 302, de coordenadas
N=7.562.563,85m e E=538.195,88m;  daí,  segue com o  azimute  de  70°57'22",  na
distância  de  24,01m,  até  o  vértice  303,  de  coordenadas  N=7.562.571,68m  e
E=538.218,57m; daí, segue com o azimute de 83°8'59", na distância de 43,99m, até o
vértice 304, de coordenadas N=7.562.576,93m e E=538.262,24m; daí, segue com o
azimute de 88°29'35",  na distância de 27,97m, até o vértice 305, de coordenadas
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N=7.562.577,67m e E=538.290,21m; daí,  segue com o azimute de 107°28'52",  na
distância  de  30,20m,  até  o  vértice  306,  de  coordenadas  N=7.562.568,60m  e
E=538.319,01m; daí, segue com o azimute de 196°54'17", na distância de 98,39m,
até o vértice 307, de coordenadas N=7.562.474,46m e E=538.290,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  224°29'14",  na  distância  de  79,18m,  até  o  vértice  308,  de
coordenadas  N=7.562.417,97m  e  E=538.234,92m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
225°49'37",  na  distância  de  71,04m,  até  o  vértice  309,  de  coordenadas
N=7.562.368,47m e E=538.183,96m, daí,  segue com o azimute de 234°27'59",  na
distância  de  117,21m,  até  o  vértice  310,  de  coordenadas  N=7.562.300,34m  e
E=538.088,58m; daí, segue com o azimute de 279°11'35", na distância de 60,78m,
até o vértice 311, de coordenadas N=7.562.310,05m e E=538.028,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  228°13'23",  na  distância  de  237,35m,  até  o  vértice  312,  de
coordenadas  N=7.562.151,92m  e  E=537.851,57m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
298°0'24",  na  distância  de  73,77m,  até  o  vértice  313,  de  coordenadas
N=7.562.186,56m e E=537.786,44m; daí,  segue com o azimute de 219°21'13",  na
distância  de  70,79m,  até  o  vértice  314,  de  coordenadas  N=7.562.131,83m  e
E=537.741,56m; daí, segue com o azimute de 250°17'52", na distância de 82,15m,
até o vértice 315, de coordenadas N=7.562.104,13m e E=537.664,21m; daí, segue
com  o  azimute  de  201°30'44",  na  distância  de  93,43m,  até  o  vértice  316,  de
coordenadas  N=7.562.017,21m  e  E=537.629,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
206°40'35",  na  distância  de  70,88m,  até  o  vértice  317,  de  coordenadas
N=7.561.953,87m e E=537.598,13m;  daí,  segue com o  azimute  de  187°14'8",  na
distância  de  175,30m,  até  o  vértice  318,  de  coordenadas  N=7.561.779,97m  e
E=537.576,05m; daí, segue com o azimute de 172°25'9", na distância de 54,79m, até
o vértice 319, de coordenadas N=7.561.725,65m e E=537.583,28m; daí, segue com o
azimute de 201°53'47", na distância de 57,49m, até o vértice 320, de coordenadas
N=7.561.672,31m e E=537.561,84m; daí,  segue com o azimute de 232°12'25",  na
distância  de  79,67m,  até  o  vértice  321,  de  coordenadas  N=7.561.623,49m  e
E=537.498,89m; daí, segue com o azimute de 199°8'25", na distância de 125,32m,
até o vértice 322, de coordenadas N=7.561.505,10m e E=537.457,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  189°19'36",  na  distância  de  51,39m,  até  o  vértice  323,  de
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coordenadas  N=7.561.454,39m  e  E=537.449,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
108°47'43",  na  distância  de  99,54m,  até  o  vértice  324,  de  coordenadas
N=7.561.422,32m  e  E=537.543,70m;  daí,  segue com  o  azimute  de  115°2'47",  na
distância  de  65,98m,  até  o  vértice  325,  de  coordenadas  N=7.561.394,39m  e
E=537.603,48m; daí, segue com o azimute de 185°36'38", na distância de 94,31m,
até o vértice 326, de coordenadas N=7.561.300,53m e E=537.594,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  227°32'1",  na  distância  de  116,11m,  até  o  vértice  327,  de
coordenadas  N=7.561.222,14m  e  E=537.508,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°58'18",  na  distância  de  103,29m,  até  o  vértice  328,  de  coordenadas
N=7.561.162,85m e E=537.424,02m; daí,  segue com o azimute de 232°40'17",  na
distância  de  73,76m,  até  o  vértice  329,  de  coordenadas  N=7.561.118,13m  e
E=537.365,37m; daí, segue com o azimute de 261°2'9", na distância de 50,90m, até o
vértice 330, de coordenadas N=7.561.110,20m e E=537.315,09m; daí, segue com o
azimute de 217°7'37", na distância de 114,20m, até o vértice 331, de coordenadas
N=7.561.019,14m e E=537.246,16m; daí,  segue com o azimute de 241°31'24",  na
distância  de  56,60m,  até  o  vértice  332,  de  coordenadas  N=7.560.992,16m  e
E=537.196,41m; daí, segue com o azimute de 266°29'33", na distância de 33,33m,
até o vértice 333, de coordenadas N=7.560.990,12m e E=537.163,14m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°29'33",  na  distância  de  10,27m,  até  o  vértice  334,  de
coordenadas  N=7.560.989,49m  e  E=537.152,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
266°29'32",  na  distância  de  26,09m,  até  o  vértice  335,  de  coordenadas
N=7.560.987,89m e E=537.126,85m; daí,  segue com o azimute de 269°59'41",  na
distância  de  90,59m,  até  o  vértice  336,  de  coordenadas  N=7.560.987,88m  e
E=537.036,26m; daí, segue com o azimute de 210°58'17", na distância de 49,12m,
até o vértice 337, de coordenadas N=7.560.945,77m e E=537.010,98m; daí, segue
com  o  azimute  de  197°42'14",  na  distância  de  103,91m,  até  o  vértice  338,  de
coordenadas  N=7.560.846,78m  e  E=536.979,38m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
169°45'39",  na  distância  de  130,64m,  até  o  vértice  339,  de  coordenadas
N=7.560.718,21m e E=537.002,61m;  daí,  segue com o  azimute  de  225°0'31",  na
distância  de  59,67m,  até  o  vértice  340,  de  coordenadas  N=7.560.676,03m  e
E=536.960,41m; daí, segue com o azimute de 265°37'45", na distância de 54,96m,
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até o vértice 341, de coordenadas N=7.560.671,84m e E=536.905,61m; daí, segue
com  o  azimute  de  311°55'14",  na  distância  de  82,06m,  até  o  vértice  342,  de
coordenadas  N=7.560.726,67m  e  E=536.844,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°6'13",  na  distância  de  93,90m,  até  o  vértice  343,  de  coordenadas
N=7.560.792,02m e E=536.777,12m; daí,  segue com o azimute de 303°39'58",  na
distância  de  68,33m,  até  o  vértice  344,  de  coordenadas  N=7.560.829,90m  e
E=536.720,25m; daí, segue com o azimute de 253°15'49", na distância de 65,99m,
até o vértice 345, de coordenadas N=7.560.810,89m e E=536.657,06m; daí, segue
com  o  azimute  de  303°43'48",  na  distância  de  83,61m,  até  o  vértice  346,  de
coordenadas  N=7.560.857,32m  e  E=536.587,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
247°8'20",  na  distância  de  39,10m,  até  o  vértice  347,  de  coordenadas
N=7.560.842,13m e E=536.551,49m; daí,  segue com o azimute de 210°32'26",  na
distância  de  58,95m,  até  o  vértice  348,  de  coordenadas  N=7.560.791,36m  e
E=536.521,54m; daí, segue com o azimute de 260°54'40", na distância de 78,12m,
até o vértice 349, de coordenadas N=7.560.779,02m e E=536.444,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  274°44'17",  na  distância  de  70,58m,  até  o  vértice  350,  de
coordenadas  N=7.560.784,85m  e  E=536.374,05m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
259°47'2",  na  distância  de  64,39m,  até  o  vértice  351,  de  coordenadas
N=7.560.773,43m e E=536.310,68m; daí,  segue com o azimute de 258°40'52",  na
distância  de  111,07m,  até  o  vértice  352,  de  coordenadas  N=7.560.751,63m  e
E=536.201,77m; daí, segue com o azimute de 234°30'24", na distância de 26,95m,
até o vértice 353, de coordenadas N=7.560.735,98m e E=536.179,83m; daí, segue
com  o  azimute  de  205°10'39",  na  distância  de  170,96m,  até  o  vértice  354,  de
coordenadas  N=7.560.581,27m  e  E=536.107,10m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
131°31'6",  na  distância  de  73,16m,  até  o  vértice  355,  de  coordenadas
N=7.560.532,77m  e  E=536.161,88m;  daí,  segue com  o  azimute  de  95°33'11",  na
distância  de  65,61m,  até  o  vértice  356,  de  coordenadas  N=7.560.526,42m  e
E=536.227,18m; daí, segue com o azimute de 28°34'9", na distância de 52,87m, até o
vértice 357, de coordenadas N=7.560.572,85m e E=536.252,46m; daí, segue com o
azimute de 87°11'41", na distância de 104,10m, até o vértice 358, de coordenadas
N=7.560.577,95m e E=536.356,43m;  daí,  segue com o  azimute  de  87°48'36",  na



1775
____________________________________________________________________________

distância  de  37,26m,  até  o  vértice  359,  de  coordenadas  N=7.560.579,37m  e
E=536.393,67m; daí, segue com o azimute de 131°43'41", na distância de 67,68m,
até o vértice 360, de coordenadas N=7.560.534,32m e E=536.444,18m; daí, segue
com  o  azimute  de  211°59'36",  na  distância  de  108,84m,  até  o  vértice  361,  de
coordenadas  N=7.560.442,01m  e  E=536.386,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
215°42'9",  na  distância  de  134,53m,  até  o  vértice  362,  de  coordenadas
N=7.560.332,76m e E=536.308,01m; daí,  segue com o azimute de 228°51'25",  na
distância  de  166,87m,  até  o  vértice  363,  de  coordenadas  N=7.560.222,97m  e
E=536.182,34m; daí, seguecom o azimute de 234°5'27", na distância de 111,81m, até
o vértice 364, de coordenadas N=7.560.157,39m e E=536.091,78m; daí, segue com o
azimute de 248°34'35", na distância de 127,62m, até o vértice 365, de coordenadas
N=7.560.110,78m e E=535.972,98m; daí,  segue com o azimute de 238°51'48",  na
distância  de  119,57m,  até  o  vértice  366,  de  coordenadas  N=7.560.048,95m  e
E=535.870,64m; daí, segue com o azimute de 219°59'41", na distância de 66,48m,
até o vértice 367, de coordenadas N=7.559.998,02m e E=535.827,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°54'7",  na  distância  de  71,82m,  até  o  vértice  368,  de
coordenadas  N=7.559.939,12m  e  E=535.786,81m;  daí,  segue  com  o  zimute  de
214°8'56",  na  distância  de  42,60m,  até  o  vértice  369,  de  coordenadas
N=7.559.903,86m e E=535.762,90m;  daí,  segue com o  azimute  de  215°7'57",  na
distância  de  26,62m,  até  o  vértice  370,  de  coordenadas  N=7.559.882,09m  e
E=535.747,58m; daí, segue com o azimute de 234°16'53", na distância de 37,42m,
até o vértice 371, de coordenadas N=7.559.860,24m e E=535.717,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  207°49'23",  na  distância  de  107,01m,  até  o  vértice  372,  de
coordenadas  N=7.559.765,61m  e  E=535.667,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°19'59",  na  distância  de  46,17m,  até  o  vértice  373,  de  coordenadas
N=7.559.738,68m e E=535.629,74m; daí,  segue com o azimute de 201°52'35",  na
distância  de  27,29m,  até  o  vértice  374,  de  coordenadas  N=7.559.713,36m  e
E=535.619,57m; daí, segue com o azimute de 214°25'12", na distância de 50,91m,
até o vértice 375, de coordenadas N=7.559.671,36m e E=535.590,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  248°36'20",  na  distância  de  50,68m,  até  o  vértice  376,  de
coordenadas  N=7.559.652,87m  e  E=535.543,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de



1776
____________________________________________________________________________

227°43'24",  na  distância  de  75,17m,  até  o  vértice  377,  de  coordenadas
N=7.559.602,30m e E=535.487,98m; daí,  segue com o azimute de 221°18'27",  na
distância  de  74,12m,  até  o  vértice  378,  de  coordenadas  N=7.559.546,63m  e
E=535.439,05m; daí, segue com o azimute de 216°27'37", na distância de 104,83m,
até o vértice 379, de coordenadas N=7.559.462,31m e E=535.376,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  205°15'39",  na  distância  de  132,19m,  até  o  vértice  380,  de
coordenadas  N=7.559.342,76m  e  E=535.320,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
221°32'5",  na  distância  de  128,51m,  até  o  vértice  381,  de  coordenadas
N=7.559.246,56m e E=535.235,13m; daí,  segue com o azimute de 194°55'24",  na
distância  de  104,64m,  até  o  vértice  382,  de  coordenadas  N=7.559.145,45m  e
E=535.208,19m; daí, segue com o azimute de 202°16'28", na distância de 80,19m,
até o vértice 383, de coordenadas N=7.559.071,25m e E=535.177,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  216°9'22",  na  distância  de  54,20m,  até  o  vértice  384,  de
coordenadas  N=7.559.027,49m  e  E=535.145,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
181°10'45",  na  distância  de  84,36m,  até  o  vértice  385,  de  coordenadas
N=7.558.943,15m e E=535.144,08m; daí,  segue com o azimute de 193°28'37",  na
distância  de  86,69m,  até  o  vértice  386,  de  coordenadas  N=7.558.858,85m  e
E=535.123,87m; daí, segue com o azimute de 176°0'46", na distância de 96,33m, até
o vértice 387, de coordenadas N=7.558.762,76m e E=535.130,57m; daí, segue com o
azimute de 165°56'26", na distância de 41,67m, até o vértice 388, de coordenadas
N=7.558.722,33m e E=535.140,70m; daí,  segue com o azimute de 199°27'44",  na
distância  de  60,76m,  até  o  vértice  389,  de  coordenadas  N=7.558.665,04m  e
E=535.120,45m; daí, segue com o azimute de 209°1'33", na distância de 52,09m, até
o vértice 390, de coordenadas N=7.558.619,49m e E=535.095,18m; daí, segue com o
azimute de 184°40'60", na distância de 92,04m, até o vértice 391, de coordenadas
N=7.558.527,76m e E=535.087,66m; daí,  segue com o azimute de 197°46'53",  na
distância  de  96,66m,  até  o  vértice  392,  de  coordenadas  N=7.558.435,72m  e
E=535.058,14m; daí, segue com o azimute de 242°11'32", na distância de 53,55m,
até o vértice 393, de coordenadas N=7.558.410,74m e E=535.010,77m; daí, segue
com  o  azimute  de  250°56'9",  na  distância  de  59,81m,  até  o  vértice  394,  de
coordenadas  N=7.558.391,20m  e  E=534.954,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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296°11'46",  na  distância  de  52,20m,  até  o  vértice  395,  de  coordenadas
N=7.558.414,25m e E=534.907,41m; daí,  segue com o azimute de 251°48'34",  na
distância  de  46,17m,  até  o  vértice  396,  de  coordenadas  N=7.558.399,84m  e
E=534.863,55m; daí, segue com o azimute de 219°58'1", na distância de 47,09m, até
o vértice 397, de coordenadas N=7.558.363,75m e E=534.833,30m; daí, segue com o
azimute de 241°2'53",  na distância de 32,68m, até o vértice 398, de coordenadas
N=7.558.347,93m  e  E=534.804,71m;  daí,  segue com  o  azimute  de  281°11'7",  na
distância  de  34,63m,  até  o  vértice  399,  de  coordenadas  N=7.558.354,65m  e
E=534.770,73m; daí, segue com o azimute de 244°14'28", na distância de 105,72m,
até o vértice 400, de coordenadas N=7.558.308,70m e E=534.675,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  286°29'30",  na  distância  de  18,82m,  até  o  vértice  401,  de
coordenadas  N=7.558.314,04m  e  E=534.657,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
196°51'43",  na  distância  de  184,11m,  até  o  vértice  402,  de  coordenadas
N=7.558.137,85m e E=534.604,07m; daí,  segue com o azimute de 230°45'58",  na
distância  de  129,86m,  até  o  vértice  403,  de  coordenadas  N=7.558.055,72m  e
E=534.503,48m; daí, segue com o azimute de 264°3'44", na distância de 65,34m, até
o vértice 404, de coordenadas N=7.558.048,96m e E=534.438,50m; daí, segue com o
azimute de 271°53'16", na distância de 92,99m, até o vértice 405, de coordenadas
N=7.558.052,02m e E=534.345,56m;  daí,  segue com o  azimute  de  263°39'7",  na
distância  de  67,67m,  até  o  vértice  406,  de  coordenadas  N=7.558.044,54m  e
E=534.278,30m; daí, segue com o azimute de 251°5'57", na distância de 75,04m, até
o vértice 407, de coordenadas N=7.558.020,23m e E=534.207,31m; daí, segue com o
azimute de 224°12'25", na distância de 115,17m, até o vértice 408, de coordenadas
N=7.557.937,67m e E=534.127,00m; daí,  segue com o azimute de 337°19'16",  na
distância  de  39,54m,  até  o  vértice  409,  de  coordenadas  N=7.557.974,15m  e
E=534.111,76m; daí, segue com o azimute de 352°43'13", na distância de 226,62m,
até o vértice 410, de coordenadas N=7.558.198,95m e E=534.083,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  337°42'35",  na  distância  de  211,62m,  até  o  vértice  411,  de
coordenadas  N=7.558.394,76m  e  E=534.002,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
319°8'6",  na  distância  de  311,90m,  até  o  vértice  412,  de  coordenadas
N=7.558.630,63m  e  E=533.798,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  306°7'5",  na
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distância  de  77,78m,  até  o  vértice  413,  de  coordenadas  N=7.558.676,48m  e
E=533.735,87m; daí, segue com o azimute de 254°34'42", na distância de 20,24m,
até o vértice 414, de coordenadas N=7.558.671,10m e E=533.716,36m; daí, segue
com  o  azimute  de  290°58'31",  na  distância  de  37,31m,  até  o  vértice  415,  de
coordenadas  N=7.558.684,46m  e  E=533.681,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
267°32'42",  na  distância  de  14,77m,  até  o  vértice  416,  de  coordenadas
N=7.558.683,82m e E=533.666,77m; daí,  segue com o azimute de 239°27'58",  na
distância  de  17,15m,  até  o  vértice  417,  de  coordenadas  N=7.558.675,11m  e
E=533.651,99m; daí, segue com o azimute de 269°56'50", na distância de 36,21m,
até o vértice 418, de coordenadas N=7.558.675,08m e E=533.615,78m; daí, segue
com  o  azimute  de  297°26'53",  na  distância  de  37,86m,  até  o  vértice  419,  de
coordenadas  N=7.558.692,53m  e  E=533.582,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
293°30'48",  na  distância  de  28,44m,  até  o  vértice  420,  de  coordenadas
N=7.558.703,87m  e  E=533.556,11m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  315°6'54",  na
distância  de  25,68m,  até  o  vértice  421,  de  coordenadas  N=7.558.722,06m  e
E=533.537,99m; daí, segue com o azimute de 316°1'18", na distância de 23,27m, até
o vértice 422, de coordenadas N=7.558.738,81m e E=533.521,83m; daí, segue com o
azimute de 267°19'48" , na distância de 29,54m, até o vértice 423, de coordenadas
N=7.558.737,44m e E=533.492,32m; daí,  segue com o azimute de 317°19'29",  na
distância  de  137,42m,  até  o  vértice  424,  de  coordenadas  N=7.558.838,47m  e
E=533.399,17m; daí, segue com o azimute de 270°27'26", na distância de 169,92m,
até o vértice 425, de coordenadas N=7.558.839,83m e E=533.229,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°46'58",  na  distância  de  249,06m,  até  o  vértice  426,  de
coordenadas N=7.558.825,85m e E=532.980,59m, situado nos limites do Município
de Aiuruoca e nos limites do Município de Baependi; daí, segue confrontando com o
Município de Baependi, com o azimute de 266°48'50", na distância de 293,69m, até o
vértice 427, de coordenadas N=7.558.809,53m e E=532.687,36m; daí, segue com o
azimute de 230°42'27", na distância de 326,23m, até o vértice 428, de coordenadas
N=7.558.602,93m e E=532.434,88m;  daí,  segue com o  azimute  de  148°14'2",  na
distância  de  1429,31m,  até  o  vértice  429,  de  coordenadas  N=7.557.387,73m  e
E=533.187,34m; daí, segue com o azimute de 100°32'34", na distância de 44,32m,
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até o vértice 430, de coordenadas N=7.557.379,62m e E=533.230,92m; daí, segue
com  o  azimute  de  84°6'10",  na  distância  de  65,45m,  até  o  vértice  431,  de
coordenadas  N=7.557.386,34m  e  E=533.296,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
117°15'22",  na  distância  de  78,94m,  até  o  vértice  432,  de  coordenadas
N=7.557.350,19m e E=533.366,20m;  daí,  segue com o  azimute  de  94°36'16",  na
distância  de  152,46m,  até  o  vértice  433,  de  coordenadas  N=7.557.337,95m  e
E=533.518,17m; daí, segue com o azimute de 133°24'14", na distância de 264,64m,
até o vértice 434, de coordenadas N=7.557.156,11m e E=533.710,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°1'30",  na  distância  de  41,55m,  até  o  vértice  435,  de
coordenadas  N=7.557.149,63m  e  E=533.669,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
235°12'54",  na  distância  de  86,96m,  até  o  vértice  436,  de  coordenadas
N=7.557.100,01m e E=533.597,98m; daí,  segue com o azimute de 220°54'55",  na
distância  de  104,68m,  até  o  vértice  437,  de  coordenadas  N=7.557.020,91m  e
E=533.529,41m; daí, segue com o azimute de 221°27'49", na distância de 42,17m,
até o vértice 438, de coordenadas N=7.556.989,31m e E=533.501,50m; daí, segue
com  o  azimute  de  188°25'8",  na  distância  de  45,75m,  até  o  vértice  439,  de
coordenadas  N=7.556.944,05m  e  E=533.494,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
206°21'50",  na  distância  de  66,02m,  até  o  vértice  440,  de  coordenadas
N=7.556.884,89m e E=533.465,48m; daí,  segue com o azimute de 231°19'41",  na
distância  de  37,98m,  até  o  vértice  441,  de  coordenadas  N=7.556.861,16m  e
E=533.435,82m; daí, segue com o azimute de 236°23'11", na distância de 64,38m,
até o vértice 442, de coordenadas N=7.556.825,52m e E=533.382,21m; daí, segue
com  o  azimute  de  159°33'48",  na  distância  de  29,08m,  até  o  vértice  443,  de
coordenadas  N=7.556.798,27m  e  E=533.392,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
200°33'39",  na  distância  de  93,68m,  até  o  vértice  444,  de  coordenadas
N=7.556.710,55m e E=533.359,46m; daí,  segue com o azimute de 174°45'27",  na
distância  de  117,98m,  até  o  vértice  445,  de  coordenadas  N=7.556.593,06m  e
E=533.370,24m; daí, segue com o azimute de 174°17'41", na distância de 82,54m,
até o vértice 446, de coordenadas N=7.556.510,94m e E=533.378,45m; daí, segue
com  o  azimute  de  150°29'38",  na  distância  de  113,73m,  até  o  vértice  447,  de
coordenadas  N=7.556.411,96m  e  E=533.434,46m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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271°39'16",  na  distância  de  63,05m,  até  o  vértice  448,  de  coordenadas
N=7.556.413,78m e E=533.371,43m; daí,  segue com o azimute de 241°44'36",  na
distância  de  85,70m,  até  o  vértice  449,  de  coordenadas  N=7.556.373,21m  e
E=533.295,94m; daí, segue com o azimute de 230°48'10", na distância de 70,40m,
até o vértice 450, de coordenadas N=7.556.328,71m e E=533.241,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  227°3'55",  na  distância  de  53,50m,  até  o  vértice  451,  de
coordenadas  N=7.556.292,27m  e  E=533.202,21m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
214°39'37",  na  distância  de  64,77m,  até  o  vértice  452,  de  coordenadas
N=7.556.239,00m e E=533.165,38m; daí,  segue com o azimute de 229°36'10",  na
distância  de  121,31m,  até  o  vértice  453,  de  coordenadas  N=7.556.160,38m  e
E=533.073,00m; daí, segue com o azimute de 230°34'34", na distância de 58,59m,
até o vértice 454, de coordenadas N=7.556.123,17m e E=533.027,74m; daí, segue
com  o  azimute  de  231°37'50",  na  distância  de  40,19m,  até  o  vértice  455,  de
coordenadas  N=7.556.098,22m  e  E=532.996,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
221°34'30",  na  distância  de  45,34m,  até  o  vértice  456,  de  coordenadas
N=7.556.064,30m e E=532.966,14m;  daí,  segue com o  azimute  de  203°7'36",  na
distância  de  29,82m,  até  o  vértice  457,  de  coordenadas  N=7.556.036,88m  e
E=532.954,42m; daí, segue com o azimute de 200°30'34", na distância de 61,88m,
até o vértice 458, de coordenadas N=7.555.978,92m e E=532.932,74m; daí, segue
com  o  azimute  de  193°6'13",  na  distância  de  66,11m,  até  o  vértice  459,  de
coordenadas  N=7.555.914,53m  e  E=532.917,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
175°59'58",  na  distância  de  44,50m,  até  o  vértice  460,  de  coordenadas
N=7.555.870,14m e E=532.920,86m; daí,  segue com o azimute de 175°11'19",  na
distância  de  42m,  até  o  vértice  461,  de  coordenadas  N=7.555.828,29m  e
E=532.924,38m; daí, segue com o azimute de 158°56'50", na distância de 48,55m,
até o vértice 462, de coordenadas N=7.555.782,98m e E=532.941,82m; daí, segue
com  o  azimute  de  134°2'39",  na  distância  de  51,70m,  até  o  vértice  463,  de
coordenadas  N=7.555.747,04m  e  E=532.978,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
111°38'55",  na  distância  de  78,73m,  até  o  vértice  464,  de  coordenadas
N=7.555.718,00m e E=533.052,16m;  daí,  segue com o  azimute  de  109°6'32",  na
distância  de  60,21m,  até  o  vértice  465,  de  coordenadas  N=7.555.698,29m  e
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E=533.109,05m; daí, segue com o azimute de 129°10'3", na distância de 56,58m, até
o vértice 466, de coordenadas N=7.555.662,55m e E=533.152,92m; daí, segue com o
azimute de 114°42'29", na distância de 59,32m, até o vértice 467, de coordenadas
N=7.555.637,76m e E=533.206,81m; daí,  segue com o azimute de 145°51'11",  na
distância  de  65,76m,  até  o  vértice  468,  de  coordenadas  N=7.555.583,33m  e
E=533.243,73m; daí, segue com o azimute de 177°43'3", na distância de 61,49m, até
o vértice 469, de coordenadas N=7.555.521,89m e E=533.246,18m; daí, segue com o
azimute de 172°53'44", na distância de 65,61m, até o vértice 470, de coordenadas
N=7.555.456,79m e E=533.254,29m; daí,  segue com o azimute de 167°47'52",  na
distância  de  54,61m,  até  o  vértice  471,  de  coordenadas  N=7.555.403,41m  e
E=533.265,83m; daí, segue com o azimute de 164°43'11", na distância de 148,26m,
até o vértice 472, de coordenadas N=7.555.260,40m e E=533.304,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  115°33'9",  na  distância  de  133,70m,  até  o  vértice  473,  de
coordenadas  N=7.555.202,73m  e  E=533.425,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
96°1'5",  na  distância  de  119,62m,  até  o  vértice  474,  de  coordenadas
N=7.555.190,19m e E=533.544,49m; daí,  segue com o azimute de 184°30'19",  na
distância  de  800,30m,  até  o  vértice  475,  de  coordenadas  N=7.554.392,36m  e
E=533.481,62m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Baependi  e  nos  limites  do
Município de Aiuruoca; daí, segue confrontando com o Município de Aiuruoca, com o
azimute de 146°51'43", na distância de 328,15m, até o vértice 476, de coordenadas
N=7.554.117,58m e E=533.661,01m; daí,  segue com o azimute de 109°47'12",  na
distância  de  192,10m,  até  o  vértice  477,  de  coordenadas  N=7.554.052,55m  e
E=533.841,77m; daí, segue com o azimute de 72°29'8", na distância de 350,32m, até
o vértice 478, de coordenadas N=7.554.157,98m e E=534.175,86m; daí, segue com o
azimute de 83°56'47", na distância de 166,61m, até o vértice 479, de coordenadas
N=7.554.175,55m e E=534.341,53m;  daí,  segue com o  azimute  de  77°37'31",  na
distância  de  263,36m,  até  o  vértice  480,  de  coordenadas  N=7.554.231,99m  e
E=534.598,78m; daí, segue com o azimute de 88°24'14", na distância de 114m, até o
vértice 481, de coordenadas N=7.554.235,16m e E=534.712,73m; daí, segue com o
azimute de 121°18'27", na distância de 183,57m, até o vértice 482, de coordenadas
N=7.554.139,77m e E=534.869,57m; daí,  segue com o azimute de 140°40'21",  na
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distância  de  117,74m,  até  o  vértice  483,  de  coordenadas  N=7.554.048,70m  e
E=534.944,19m; daí, segue com o azimute de 117°28'26", na distância de 99,28m,
até o vértice 484, de coordenadas N=7.554.002,90m e E=535.032,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°21'59",  na  distância  de  172,88m,  até  o  vértice  485,  de
coordenadas  N=7.553.995,76m  e  E=535.205,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
83°51'1",  na  distância  de  99,19m,  até  o  vértice  486,  de  coordenadas
N=7.554.006,38m e E=535.303,63m;  daí,  segue com o  azimute  de  35°22'26",  na
distância  de  134,04m,  até  o  vértice  487,  de  coordenadas  N=7.554.115,68m  e
E=535.381,23m; daí, segue com o azimute de 42°38'12", na distância de 119,67m,
até o vértice 488, de coordenadas N=7.554.203,72m e E=535.462,29m; daí, segue
com  o  azimute  de  34°11'26",  na  distância  de  106,62m,  até  o  vértice  489,  de
coordenadas  N=7.554.291,91m  e  E=535.522,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
340°19'23",  na  distância  de  104,71m,  até  o  vértice  490,  de  coordenadas
N=7.554.390,51m e E=535.486,95m; daí,  segue com o azimute de 313°43'26",  na
distância  de  216,09m,  até  o  vértice  491,  de  coordenadas  N=7.554.539,86m  e
E=535.330,78m; daí, segue com o azimute de 352°41'26", na distância de 142,75m,
até o vértice 492, de coordenadas N=7.554.681,45m e E=535.312,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  42°18'7",  na  distância  de  159,94m,  até  o  vértice  493,  de
coordenadas  N=7.554.799,74m  e  E=535.420,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
92°54'34",  na  distância  de  144,37m,  até  o  vértice  494,  de  coordenadas
N=7.554.792,41m  e  E=535.564,44m;  daí,  segue com  o  azimute  de  112°3'10",  na
distância  de  114,81m,  até  o  vértice  495,  de  coordenadas  N=7.554.749,31m  e
E=535.670,86m; daí, segue com o azimute de 61°39'15", na distância de 83,28m, até
o vértice 496, de coordenadas N=7.554.788,85m e E=535.744,15m; daí, segue com o
azimute de 28°13'52", na distância de 104,88m, até o vértice 497, de coordenadas
N=7.554.881,25m  e  E=535.793,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  6°13'40",  na
distância  de  35,98m,  até  o  vértice  498,  de  coordenadas  N=7.554.917,01m  e
E=535.797,67m; daí, segue com o azimute de 22°1'19", na distância de 32,09m, até o
vértice 499, de coordenadas N=7.554.946,76m e E=535.809,70m; daí, segue com o
azimute de 350°16'41", na distância de 71,01m, até o vértice 500, de coordenadas
N=7.555.016,75m  e  E=535.797,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  7°5'53",  na
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distância  de  88,02m,  até  o  vértice  501,  de  coordenadas  N=7.555.104,09m  e
E=535.808,58m; daí, segue com o azimute de 52°43'6", na distância de 161,45m, até
o vértice 502, de coordenadas N=7.555.201,89m e E=535.937,04m; daí, segue com o
azimute  de  29°9'22",  na  distância  de  46,78m,  até o  vértice  503,  de coordenadas
N=7.555.242,74m e E=535.959,83m;  daí,  segue com o  azimute  de  92°55'48",  na
distância  de  47,61m,  até  o  vértice  504,  de  coordenadas  N=7.555.240,30m  e
E=536.007,37m; daí, segue com o azimute de 118°43'40", na distância de 88,34m,
até o vértice 505, de coordenadas N=7.555.197,84m e E=536.084,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°57'2",  na  distância  de  113,17m,  até  o  vértice  506,  de
coordenadas  N=7.555.240,33m  e  E=536.189,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°14'32",  na  distância  de  160,86m,  até  o  vértice  507,  de  coordenadas
N=7.555.400,23m e E=536.207,22m;  daí,  segue com o  azimute  de  43°55'37",  na
distância  de  90,17m,  até  o  vértice  508,  de  coordenadas  N=7.555.465,17m  e
E=536.269,78m; daí, segue com o azimute de 17°49'37", na distância de 81,45m, até
o vértice 509, de coordenadas N=7.555.542,71m e E=536.294,71m; daí, segue com o
azimute de 16°24'40", na distância de 132,84m, até o vértice 510, de coordenadas
N=7.555.670,14m e E=536.332,24m; daí,  segue com o azimute de 298°36'58",  na
distância  de  31,33m,  até  o  vértice  511,  de  coordenadas  N=7.555.685,14m  e
E=536.304,74m; daí, segue com o azimute de 276°17'41", na distância de 159,13m,
até o vértice 512, de coordenadas N=7.555.702,59m e E=536.146,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  289°1'48",  na  distância  de  125,77m,  até  o  vértice  513,  de
coordenadas  N=7.555.743,60m  e  E=536.027,67m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
304°35'19",  na  distância  de  105m,  até  o  vértice  514,  de  coordenadas
N=7.555.803,21m e E=535.941,23m; daí,  segue com o azimute de 348°38'29",  na
distância  de  69,09m,  até  o  vértice  515,  de  coordenadas  N=7.555.870,94m  e
E=535.927,62m; daí, segue com o azimute de 21°22'50", na distância de 80,63m, até
o vértice 516, de coordenadas N=7.555.946,02m e E=535.957,01m; daí, segue com o
azimute de 42°21'12",  na distância de 57,18m, até o vértice 517, de coordenadas
N=7.555.988,28m e E=535.995,53m;  daí,  segue com o  azimute  de  95°19'42",  na
distância  de  229,71m,  até  o  vértice  518,  de  coordenadas  N=7.555.966,94m  e
E=536.224,25m; daí, segue com o azimute de 67°55'43", na distância de 120,99m,
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até o vértice 519, de coordenadas N=7.556.012,41m e E=536.336,37m; daí, segue
com  o  azimute  de  53°23'3",  na  distância  de  162,79m,  até  o  vértice  520,  de
coordenadas  N=7.556.109,50m  e  E=536.467,04m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
79°23'57",  na  distância  de  86,44m,  até  o  vértice  521,  de  coordenadas
N=7.556.125,41m e E=536.552,01m; daí,  segue com o azimute de 317°44'22",  na
distância  de  190,76m,  até  o  vértice  522,  de  coordenadas  N=7.556.266,59m  e
E=536.423,72m; daí, segue com o azimute de 49°30'53", na distância de 156,15m,
até o vértice 523, de coordenadas N=7.556.367,97m e E=536.542,48m; daí, segue
com  o  azimute  de  50°21'18",  na  distância  de  90,28m,  até  o  vértice  524,  de
coordenadas  N=7.556.425,57m  e  E=536.612,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
325°33'49",  na  distância  de  74,92m,  até  o  vértice  525,  de  coordenadas
N=7.556.487,36m  e  E=536.569,63m;  daí,  segue com  o  azimute  de  31°48'11",  na
distância  de  146,96m,  até  o  vértice  526,  de  coordenadas  N=7.556.612,26m  e
E=536.647,08m; daí, segue com o azimute de 46°16'59", na distância de 113,70m,
até o vértice 527, de coordenadas N=7.556.690,84m e E=536.729,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  68°59'18",  na  distância  de  115,48m,  até  o  vértice  528,  de
coordenadas  N=7.556.732,24m  e  E=536.837,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
144°32'43",  na  distância  de  224,04m,  até  o  vértice  529,  de  coordenadas
N=7.556.549,74m e E=536.967,02m;  daí,  segue com o  azimute  de  131°3'17",  na
distância  de  129,28m,  até  o  vértice  530,  de  coordenadas  N=7.556.464,84m  e
E=537.064,50m; daí, segue com o azimute de 110°47'35", na distância de 155m, até
o vértice 531, de coordenadas N=7.556.409,81m e E=537.209,41m; daí, segue com o
azimute de 112°58'32", na distância de 89,54m, até o vértice 532, de coordenadas
N=7.556.374,86m e E=537.291,85m; daí,  segue com o azimute de 173°28'30",  na
distância  de  88,04m,  até  o  vértice  533,  de  coordenadas  N=7.556.287,39m  e
E=537.301,85m; daí, segue com o azimute de 120°47'19", na distância de 150,24m,
até o vértice 534, de coordenadas N=7.556.210,49m e E=537.430,92m; daí, segue
com  o  azimute  de  20°54'19",  na  distância  de  92,16m,  até  o  vértice  535,  de
coordenadas  N=7.556.296,58m  e  E=537.463,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
342°43'43",  na  distância  de  46,03m,  até  o  vértice  536,  de  coordenadas
N=7.556.340,54m e E=537.450,13m;  daí,  segue como o  azimute  de  48°8'54",  na
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distância  de  105,54m,  até  o  vértice  537,  de  coordenadas  N=7.556.410,96m  e
E=537.528,75m; daí, segue com o azimute de 121°57'50", na distância de 105,68m,
até o vértice 538, de coordenadas N=7.556.355,01m e E=537.618,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  122°15'24",  na  distância  de  80,64m,  até  o  vértice  539,  de
coordenadas  N=7.556.311,97m  e  E=537.686,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
145°8'38",  na  distância  de  56,41m,  até  o  vértice  540,  de  coordenadas
N=7.556.265,68m e E=537.718,84m;  daí,  segue com o  azimute  de  181°58'7",  na
distância  de  116,55m,  até  o  vértice  541,  de  coordenadas  N=7.556.149,21m  e
E=537.714,83m; daí, segue com o azimute de 180°19'44", na distância de 0,97m, até
o vértice 542, de coordenadas N=7.556.148,23m e E=537.714,83m; daí, segue com o
azimute de 196°54'13", na distância de 130,04m, até o vértice 543, de coordenadas
N=7.556.023,81m e E=537.677,02m; daí,  segue com o azimute de 200°11'31",  na
distância  de  73,22m,  até  o  vértice  544,  de  coordenadas  N=7.555.955,09m  e
E=537.651,74m; daí, segue com o azimute de 185°36'17", na distância de 180,88m,
até o vértice 545, de coordenadas N=7.555.775,07m e E=537.634,08m; daí, segue
com  o  azimute  de  229°39'17",  na  distância  de  102,99m,  até  o  vértice  546,  de
coordenadas  N=7.555.708,40m  e  E=537.555,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
272°56'21",  na  distância  de  102,23m,  até  o  vértice  547,  de  coordenadas
N=7.555.713,64m e E=537.453,49m;  daí,  segue com o  azimute  de  212°5'36",  na
distância  de  75,17m,  até  o  vértice  548,  de  coordenadas  N=7.555.649,96m  e
E=537.413,55m; daí, segue com o azimute de 203°56'46", na distância de 105,95m,
até o vértice 549, de coordenadas N=7.555.553,13m e E=537.370,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  135°41'14",  na  distância  de  61,39m,  até  o  vértice  550,  de
coordenadas  N=7.555.509,21m  e  E=537.413,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
165°19'42",  na  distância  de  32,58m,  até  o  vértice  551,  de  coordenadas
N=7.555.477,69m e E=537.421,69m;  daí,  segue com o  azimute  de  102°2'34",  na
distância  de  150,46m,  até  o  vértice  552,  de  coordenadas  N=7.555.446,30m  e
E=537.568,83m; daí, segue com o azimute de 85°5'30", na distância de 338,58m, até
o vértice 553, de coordenadas N=7.555.475,27m e E=537.906,17m; daí, segue com o
azimute de 161°35'60", na distância de 125,85m, até o vértice 554, de coordenadas
N=7.555.355,86m  e  E=537.945,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  99°15'8",  na
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distância  de  73,50m,  até  o  vértice  555,  de  coordenadas  N=7.555.344,04m  e
E=538.018,43m; daí, segue com o azimute de 91°36'14", na distância de 112,57m,
até o vértice 556, de coordenadas N=7.555.340,89m e E=538.130,96m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°12'12",  na  distância  de  94,47m,  até  o  vértice  557,  de
coordenadas  N=7.555.262,76m  e  E=538.077,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
190°41'20",  na  distância  de  168,44m,  até  o  vértice  558,  de  coordenadas
N=7.555.097,25m e E=538.046,61m; daí,  segue com o azimute de 184°11'21",  na
distância  de  128,50m,  até  o  vértice  559,  de  coordenadas  N=7.554.969,09m  e
E=538.037,22m; daí, segue com o azimute de 227°18'20", na distância de 110,55m,
até o vértice 560, de coordenadas N=7.554.894,13m e E=537.955,97m; daí, segue
com  o  azimute  de  219°10'38",  na  distância  de  108,73m,  até  o  vértice  561,  de
coordenadas  N=7.554.809,84m  e  E=537.887,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
237°24'58",  na  distância  de  133,51m,  até  o  vértice  562,  de  coordenadas
N=7.554.737,94m  e  E=537.774,79m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  241°8'2",  na
distância  de  74,65m,  até  o  vértice  563,  de  coordenadas  N=7.554.701,90m  e
E=537.709,41m; daí, segue com o azimute de 162°16'45", na distância de 105,94m,
até o vértice 564, de coordenadas N=7.554.600,98m e E=537.741,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  230°41'33",  na  distância  de  52,73m,  até  o  vértice  565,  de
coordenadas  N=7.554.567,58m  e  E=537.700,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
181°40'7",  na  distância  de  161,27m,  até  o  vértice  566,  de  coordenadas
N=7.554.406,38m e E=537.696,17m; daí,  segue com o azimute de 111°18'12",  na
distância  de  185,76m,  até  o  vértice  567,  de  coordenadas  N=7.554.338,90m  e
E=537.869,23m; daí, segue com o azimute de 139°58'34", na distância de 197,29m,
até o vértice 568, de coordenadas N=7.554.187,82m e E=537.996,11m; daí, segue
com  o  azimute  de  150°55'51",  na  distância  de  181,09m,  até  o  vértice  569,  de
coordenadas  N=7.554.029,54m  e  E=538.084,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
138°7'47",  na  distância  de  159,55m,  até  o  vértice  570,  de  coordenadas
N=7.553.910,73m e E=538.190,58m; daí,  segue com o azimute de 109°49'26",  na
distância  de  70,39m,  até  o  vértice  571,  de  coordenadas  N=7.553.886,86m  e
E=538.256,80m; daí, segue com o azimute de 96°28'30", na distância de 107,43m,
até o vértice 572, de coordenadas N=7.553.874,75m e E=538.363,55m; daí, segue
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com  o  azimute  de  113°58'55",  na  distância  de  68,43m,  até  o  vértice  573,  de
coordenadas  N=7.553.846,93m  e  E=538.426,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
176°20'3",  na  distância  de  210,63m,  até  o  vértice  574,  de  coordenadas
N=7.553.636,73m e E=538.439,54m; daí,  segue com o azimute de 140°38'23",  na
distância  de  74,05m,  até  o  vértice  575,  de  coordenadas  N=7.553.579,48m  e
E=538.486,50m; daí, segue com o azimute de 109°32'43", na distância de 102,90m,
até o vértice 576, de coordenadas N=7.553.545,05m e E=538.583,47m; daí, segue
com  o  azimute  de  131°9'42",  na  distância  de  65,58m,  até  o  vértice  577,  de
coordenadas  N=7.553.501,89m  e  E=538.632,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
170°58'23",  na  distância  de  151,04m,  até  o  vértice  578,  de  coordenadas
N=7.553.352,72m e E=538.656,54m; daí,  segue com o azimute de 179°58'49",  na
distância  de  73,50m,  até  o  vértice  579,  de  coordenadas  N=7.553.279,22m  e
E=538.656,56m; daí, segue com o azimute de 191°19'6", na distância de 69,16m, até
o vértice 580, de coordenadas N=7.553.211,40m e E=538.642,99m; daí, segue com o
azimute de 220°51'37", na distância de 107,34m, até o vértice 581, de coordenadas
N=7.553.130,22m e E=538.572,76m; daí,  segue com o azimute de 132°26'30",  na
distância  de  59,69m,  até  o  vértice  582,  de  coordenadas  N=7.553.089,94m  e
E=538.616,81m; daí, segue com o azimute de 159°53'32", na distância de 86,35m,
até o vértice 583, de coordenadas N=7.553.008,86m e E=538.646,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  230°59'16",  na  distância  de  47,44m,  até  o  vértice  584,  de
coordenadas  N=7.552.978,99m  e  E=538.609,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
269°22'39",  na  distância  de  109,73m,  até  o  vértice  585,  de  coordenadas
N=7.552.977,80m e E=538.499,91m; daí,  segue com o azimute de 275°29'13",  na
distância  de  148,14m,  até  o  vértice  586,  de  coordenadas  N=7.552.991,97m  e
E=538.352,44m; daí, segue com o azimute de 260°28'13", na distância de 98,04m,
até o vértice 587, de coordenadas N=7.552.975,74m e E=538.255,75m; daí, segue
com  o  azimute  de  334°29'56",  na  distância  de  122,78m,  até  o  vértice  588,  de
coordenadas  N=7.553.086,56m  e  E=538.202,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
257°53'33",  na  distância  de  228,22m,  até  o  vértice  589,  de  coordenadas
N=7.553.038,69m e E=537.979,75m;  daí,  segue com o  azimute  de  226°38'3",  na
distância  de  213,15m,  até  o  vértice  590,  de  coordenadas  N=7.552.892,33m  e
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E=537.824,79m; daí, segue com o azimute de 263°35'20", na distância de 289,61m,
até o vértice 591, de coordenadas N=7.552.859,99m e E=537.536,99m; daí, segue
com  o  azimute  de  242°6'8",  na  distância  de  120,11m,  até  o  vértice  592,  de
coordenadas  N=7.552.803,79m  e  E=537.430,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
140°55'20",  na  distância  de  64,43m,  até  o  vértice  593,  de  coordenadas
N=7.552.753,77m e E=537.471,46m; daí,  segue com o azimute de 236°23'4"  ,  na
distância  de  45,02m,  até  o  vértice  594,  de  coordenadas  N=7.552.728,85m  e
E=537.433,96m; daí, segue com o azimute de 302°28'23", na distância de 40,77m,
até o vértice 595, de coordenadas N=7.552.750,74m e E=537.399,57m; daí, segue
com  o  azimute  de  230°59'43",  na  distância  de  168,87m,  até  o  vértice  596,  de
coordenadas  N=7.552.644,45m  e  E=537.268,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
230°51'26",  na  distância  de  145,34m,  até  o  vértice  597,  de  coordenadas
N=7.552.552,71m e E=537.155,63m;  daí,  segue com o  azimute  de  254°24'1",  na
distância  de  113,03m,  até  o  vértice  598,  de  coordenadas  N=7.552.522,31m  e
E=537.046,76m; daí, segue com o azimute de 184°4'11", na distância de 145,99m,
até o vértice 599, de coordenadas N=7.552.376,69m e E=537.036,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  283°1'52",  na  distância  de  160,89m,  até  o  vértice  600,  de
coordenadas  N=7.552.412,97m  e  E=536.879,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
262°0'33",  na  distância  de  203,92m,  até  o  vértice  601,  de  coordenadas
N=7.552.384,62m e E=536.677,71m; daí,  segue com o azimute de 305°29'21",  na
distância  de  61,44m,  até  o  vértice  602,  de  coordenadas  N=7.552.420,29m  e
E=536.627,68m; daí, segue com o azimute de 359°50'46", na distância de 113,08m,
até o vértice 603, de coordenadas N=7.552.533,37m e E=536.627,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  344°19'18",  na  distância  de  32,31m,  até  o  vértice  604,  de
coordenadas  N=7.552.564,48m  e  E=536.618,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°46'19",  na  distância  de  50,70m,  até  o  vértice  605,  de  coordenadas
N=7.552.614,82m e E=536.624,63m; daí,  segue com o azimute de 340°23'40",  na
distância  de  93,24m,  até  o  vértice  606,  de  coordenadas  N=7.552.702,66m  e
E=536.593,34m; daí, segue com o azimute de 338°40'6", na distância de 60,66m, até
o vértice 607, de coordenadas N=7.552.759,16m e E=536.571,28m; daí, segue com o
azimute de 270°45'7",  na distância de 94,76m, até o vértice 608, de coordenadas
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N=7.552.760,40m e E=536.476,53m; daí,  segue com o azimute de 169°41'17",  na
distância  de  114,87m,  até  o  vértice  609,  de  coordenadas  N=7.552.647,39m  e
E=536.497,09m; daí, segue com o azimute de 160°31'30", na distância de 77,08m,
até o vértice 610, de coordenadas N=7.552.574,72m e E=536.522,79m, situado nos
limites do Município de Aiuruoca e nos limites do Município de Alagoa; daí, segue
confrontando com o Município de Alagoa, com o azimute de 181°59'7", na distância
de 125,80m, até o vértice 611, de coordenadas N=7.552.448,99m e E=536.518,43m;
daí, segue com o azimute de 222°33'52", na distância de 94,93m, até o vértice 612,
de coordenadas N=7.552.379,07m e E=536.454,22m; daí, segue com o azimute de
278°20'27",  na  distância  de  75,90m,  até  o  vértice  613,  de  coordenadas
N=7.552.390,08m e E=536.379,12m; daí,  segue com o azimute de 292°48'40",  na
distância  de  113,11m,  até  o  vértice  614,  de  coordenadas  N=7.552.433,94m  e
E=536.274,85m; daí, segue com o azimute de 310°50'41", na distância de 44,61m,
até o vértice 615, de coordenadas N=7.552.463,11m e E=536.241,10m; daí, segue
com  o  azimute  de  285°8'16",  na  distância  de  98,68m,  até  o  vértice  616,  de
coordenadas  N=7.552.488,88m  e  E=536.145,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
278°15'47",  na  distância  de  97,18m,  até  o  vértice  617,  de  coordenadas
N=7.552.502,85m e E=536.049,67m; daí,  segue com o azimute de 250°53'34",  na
distância  de  65,56m,  até  o  vértice  618,  de  coordenadas  N=7.552.481,39m  e
E=535.987,72m; daí, segue com o azimute de 262°10'7", na distância de 54,64m, até
o vértice 619, de coordenadas N=7.552.473,94m e E=535.933,58m; daí, segue com o
azimute de 210°39'20", na distância de 134,47m, até o vértice 620, de coordenadas
N=7.552.358,26m e E=535.865,02m; daí,  segue com o azimute de 160°56'51",  na
distância  de  121,46m,  até  o  vértice  621,  de  coordenadas  N=7.552.243,46m  e
E=535.904,67m; daí, segue com o azimute de 96°6'8", na distância de 80,53m, até o
vértice 622, de coordenadas N=7.552.234,90m e E=535.984,74m; daí, segue com o
azimute de 96°27'5”,  na distância de 138,09m, até o vértice 623, de coordenadas
N=7.552.219,38m e E=536.121,95m; daí,  segue com o azimute de 110°44'10”,  na
distância  de  32,80m,  até  o  vértice  624,  de  coordenadas  N=7.552.207,77m  e
E=536.152,63m; daí, segue com o azimute de 180°56'9”, na distância de 94,41m, até
o vértice 625, de coordenadas N=7.552.113,38m e E=536.151,09m; daí, segue com o
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azimute de 189°5'36”,  na distância de 86,46m, até o vértice 626, de coordenadas
N=7.552.028,00m  e E=536.137,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  173°30'6”,  na
distância  de  197,37m,  até  o  vértice  627,  de  coordenadas  N=7.551.831,90m  e
E=536.159,76m; daí, segue com o azimute de 195°16'4”, na distância de 42,36m, até
o vértice 628, de coordenadas N=7.551.791,03m e E=536.148,60m;daí, segue com o
azimute de 234°13'48”, na distância de 436,61m, até o vértice 629, de coordenadas
N=7.551.791,40m e E=536.148,12m; daí,  segue com o azimute de 123°16'12”,  na
distância  de  311,26m,  até  o  vértice  630,  de  coordenadas  N=7.551.524,63m  e
E=535.789,09m; daí, segue com o azimute de 161°16'11”, na distância de 293,93m,
até o vértice 647, de coordenadas N=7.551.350,03m e E=536.054,11m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°14'49”,  na  distância  de  208,90m,  até  o  vértice  632,  de
coordenadas  N=7.552.015,62m  e  E=536.549,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
31°32'29”,  na  distância  de  196,65m,  até  o  vértice  633,  de  coordenadas
N=7.552.183,22m  e E=536.652,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  75°14'48”,  na
distância  de  191,97m,  até  o  vértice  634,  de  coordenadas  N=7.552.232,11m  e
E=536.838,17m; daí, segue com o azimute de 122°40'16”, na distância de 212,99m,
até o vértice 635, de coordenadas N=7.552.117,13m e E=537.017,46m; daí, segue
com  o  azimute  de  164°32'19”,  na  distância  de  300,97m,  até  o  vértice  636,  de
coordenadas  N=7.551.827,05m  e  E=537.097,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
225°44'23”,  na  distância  de  440,37m,  até  o  vértice  637,  de  coordenadas
N=7.551.519,70m e E=536.782,31m; daí,  segue com o azimute de 219°15'29”,  na
distância  de  108,40m,  até  o  vértice  638,  de  coordenadas  N=7.551.435,77m  e
E=536.713,72m; daí, segue com o azimute de 160°32'57”, na distância de 89,72m,
até o vértice 639, de coordenadas N=7.551.351,17m e E=536.743,59m; daí, segue
com  o  azimute  de  129°1'26”,  na  distância  de  186,53m,  até  o  vértice  640,  de
coordenadas  N=7.551.233,72m  e  E=536.888,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°51'11”,  na  distância  de  134,53m,  até  o  vértice  641,  de  coordenadas
N=7.551.156,28m e E=536.778,51m; daí,  segue com o azimute de 255°12'10”,  na
distância  de  186,01m,  até  o  vértice  642,  de  coordenadas  N=7.551.108,77m  e
E=536.598,66m; daí, segue com o azimute de 229°34'57”, na distância de 111,69m,
até o vértice 643, de coordenadas N=7.551.036,35m e E=536.513,63m; daí, segue
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com  o  azimute  de  188°40'42”,  na  distância  de  149,21m,  até  o  vértice  644,  de
coordenadas  N=7.550.888,86m  e  E=536.491,11m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
249°27'54”,  na  distância  de  85,30m,  até  o  vértice  645,  de  coordenadas
N=7.550.858,93m e E=536.411,23m; daí,  segue com o azimute de 296°33'22”,  na
distância  de  251,48m,  até  o  vértice  646,  de  coordenadas  N=7.550.971,36m  e
E=536.186,29m; daí, segue com o azimute de 340°26'15”, na distância de 119,33m,
até o vértice 647, de coordenadas N=7.551.083,80m e E=536.146,33m; daí, segue
com  o  azimute  de  259°24'3”,  na  distância  de  81,44m,  até  o  vértice  648,  de
coordenadas  N=7.551.068,82m  e  E=536.066,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
198°25'59”,  na  distância  de  134,31m,  até  o  vértice  649,  de  coordenadas
N=7.550.941,41m e E=536.023,81m; daí,  segue com o azimute de 278°18'18”,  na
distância  de  103,55m,  até  o  vértice  650,  de  coordenadas  N=7.550.956,36m  e
E=535.921,35m; daí, segue com o azimute de 343°29'5”, na distância de 96,47m, até
o vértice 651, de coordenadas N=7.551.048,85m e E=535.893,92m; daí, segue com o
azimute de 292°15'29”, na distância de 73,47m, até o vértice 652, de coordenadas
N=7.551.076,68m e E=535.825,93m; daí,  segue com o azimute de 352°39'11”,  na
distância  de  122,02m,  até  o  vértice  653,  de  coordenadas  N=7.551.197,70m  e
E=535.810,33m; daí, segue com o azimute de 307°48'11”, na distância de 44,56m,
até o vértice 654, de coordenadas N=7.551.225,01m e E=535.775,12m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°28'2”,  na  distância  de  112,76m,  até  o  vértice  655,  de
coordenadas  N=7.551.206,34m  e  E=535.663,92m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
219°22'4”,  na  distância  de  216,66m,  até  o  vértice  656,  de  coordenadas
N=7.551.038,84m e E=535.526,49m; daí,  segue com o azimute de 241°23'35”,  na
distância  de  125,24m,  até  o  vértice  657,  de  coordenadas  N=7.550.978,88m  e
E=535.416,54m; daí, segue com o azimute de 170°49'59”, na distância de 78,51m,
até o vértice 658, de coordenadas N=7.550.901,36m e E=535.429,05m; daí, segue
com  o  azimute  de  203°54'5”,  na  distância  de  215,90m,  até  o  vértice  659,  de
coordenadas  N=7.550.703,98m  e  E=535.341,57m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
187°58'29”,  na  distância  de  126,15m,  até  o  vértice  660,  de  coordenadas
N=7.550.579,05m e E=535.324,07m; daí,  segue com o azimute de 262°56'34”,  na
distância  de  244,23m,  até  o  vértice  661,  de  coordenadas  N=7.550.549,04m  e
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E=535.081,69m; daí, segue com o azimute de 266°35'23”, na distância de 252,90m,
até o vértice 662, de coordenadas N=7.550.534,00m e E=534.829,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  198°22'58”,  na  distância  de  71,10m,  até  o  vértice  663,  de
coordenadas  N=7.550.466,53m  e  E=534.806,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
194°1'59”,  na  distância  de  102,97m,  até  o  vértice  664,  de  coordenadas
N=7.550.366,63m e E=534.781,84m; daí,  segue com o azimute de 232°41'25”,  na
distância  de  66,10m,  até  o  vértice  665,  de  coordenadas  N=7.550.326,57m  e
E=534.729,27m; daí, segue com o azimute de 337°49'42”, na distância de 205,18m,
até o vértice 666, de coordenadas N=7.550.516,57m e E=534.651,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°5'24”,  na  distância  de  147,82m,  até  o  vértice  667,  de
coordenadas  N=7.550.506,49m  e  E=534.504,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
181°0'46”,  na  distância  de  139,93m,  até  o  vértice  668,  de  coordenadas
N=7.550.366,59m e E=534.501,89m; daí,  segue com o azimute de 274°45'57”,  na
distância  de  60,21m,  até  o  vértice  669,  de  coordenadas  N=7.550.371,59m  e
E=534.441,89m; daí, segue com o azimute de 352°8'43”, na distância de 292,62m,
até o vértice 670, de coordenadas N=7.550.661,46m e E=534.401,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  29°23'11”,  na  distância  de  249,57m,  até  o  vértice  671,  de
coordenadas  N=7.550.878,92m  e  E=534.524,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
56°46'12”,  na  distância  de  173,33m,  até  o  vértice  672,  de  coordenadas
N=7.550.973,90m  e  E=534.669,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°41'2”,  na
distância  de  189,14m,  até  o  vértice  673,  de  coordenadas  N=7.551.023,86m  e
E=534.851,77m; daí, segue com o azimute de 27°4'32”, na distância de 126,28m, até
o vértice 674, de coordenadas N=7.551.136,31m e E=534.909,25m; daí, segue com o
azimute de 311°54'31”, na distância de 97,35m, até o vértice 675, de coordenadas
N=7.551.201,33m e E=534.836,80m; daí,  segue com o azimute de 222°22'39”,  na
distância  de  77,91m,  até  o  vértice  676,  de  coordenadas  N=7.551.143,78m  e
E=534.784,29m; daí, segue com o azimute de 287°34'26”, na distância de 157,27m,
até o vértice 677, de coordenadas N=7.551.191,26m e E=534.634,35m; daí, segue
com  o  azimute  de  327°30'48”,  na  distância  de  97,77m,  até  o  vértice  678,  de
coordenadas  N=7.551.273,73m  e  E=534.581,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
249°59'44”,  na  distância  de  132,91m,  até  o  vértice  679,  de  coordenadas
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N=7.551.228,27m  e  E=534.456,95m;  daí,  segue com  o  azimute  de  213°11'8”,  na
distância  de  122,81m,  até  o  vértice  680,  de  coordenadas  N=7.551.125,49m  e
E=534.389,73m; daí, segue com o azimute de 203°57'10”, na distância de 170,80m,
até o vértice 681, de coordenadas N=7.550.969,40m e E=534.320,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  276°54'2”,  na  distância  de  185,32m,  até  o  vértice  682,  de
coordenadas  N=7.550.991,66m  e  E=534.136,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
269°33'31”,  na  distância  de  63,29m,  até  o  vértice  683,  de  coordenadas
N=7.550.991,17m  e E=534.073,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  280°47'4”,  na
distância  de  79,16m,  até  o  vértice  684,  de  coordenadas  N=7.551.005,98m  e
E=533.995,37m; daí, segue com o azimute de 224°30'57”, na distância de 68,87m,
até o vértice 685, de coordenadas N=7.550.956,87 m e E=533.947,08m; daí, segue
com  o  azimute  de  197°14'9”,  na  distância  de  188,39m,  até  o  vértice  686,  de
coordenadas

N=7.550.776,95m e E=533.891,26m; daí, segue com o azimute de 204°18'16”, na
distância  de  104,38m,  até  o  vértice  687,  de  coordenadas  N=7.550.681,82m  e
E=533.848,30m; daí, segue com o azimute de 217°45'52”, na distância de 113,69m,
até o vértice 688, de coordenadas N=7.550.591,95m e E=533.778,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  258°58'23”,  na  distância  de  58,32m,  até  o  vértice  689,  de
coordenadas  N=7.550.580,80m  e  E=533.721,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
280°49'32”,  na  distância  de  76,84m,  até  o  vértice  690,  de  coordenadas
N=7.550.595,23m  e E=533.645,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  307°57'3”,  na
distância  de  83,55m,  até  o  vértice  691,  de  coordenadas  N=7.550.646,61m  e
E=533.580,08m; daí, segue com o azimute de 13°28'31”, na distância de 85,52m, até
o vértice 692, de coordenadas N=7.550.729,77m e E=533.600,01m; daí, segue com o
azimute de 340°7'54”, na distância de 115,56m, até o vértice 693, de coordenadas
N=7.550.838,46m e E=533.560,73m; daí,  segue com o azimute de 282°35'60”,  na
distância  de  89,69m,  até  o  vértice  694,  de  coordenadas  N=7.550.858,02m  e
E=533.473,20m; daí, segue com o azimute de 254°0'39”, na distância de 34,36m, até
o vértice 695, de coordenadas N=7.550.848,56m e E=533.440,18m; daí, segue com o
azimute de 351°19'43”, na distância de 130,56m, até o vértice 696, de coordenadas
N=7.550.977,62m e E=533.420,49m; daí,  segue com o azimute de 293°45'29”,  na



1794
____________________________________________________________________________

distância  de  68,23m,  até  o  vértice  697,  de  coordenadas  N=7.551.005,11m  e
E=533.358,04m; daí, segue com o azimute de 247°50'60”, na distância de 145,82m,
até o vértice 698, de coordenadas N=7.550.950,14m e E=533.222,99m; daí, segue
com  o  azimute  de  210°48'5”,  na  distância  de  207,34m,  até  o  vértice  699,  de
coordenadas  N=7.550.772,04m  e  E=533.116,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
257°14'12”,  na  distância  de  169,77m,  até  o  vértice  700,  de  coordenadas
N=7.550.734,53m e E=532.951,24m; daí,  segue com o azimute de 358°33'38”,  na
distância  de  125,01m,  até  o  vértice  701,  de  coordenadas  N=7.550.859,51m  e
E=532.948,10m; daí, segue com o azimute de 301°47'7”, na distância de 77,17m, até
o vértice 702, de coordenadas N=7.550.900,16m e E=532.882,50m; daí, segue com o
azimute de 43°27'43”, na distância de 163,46m, até o vértice 703, de coordenadas
N=7.551.018,80m  e E=532.994,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  76°16'59”,  na
distância  de  131,90m,  até  o  vértice  704,  de  coordenadas  N=7.551.050,08m  e
E=533.123,07m; daí, segue com o azimute de 30°56'17”, na distância de 109,30m,
até o vértice 705, de coordenadas N=7.551.143,83m e E=533.179,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  358°52'23”,  na  distância  de  156,22m,  até  o  vértice  706,  de
coordenadas  N=7.551.300,01m  e  E=533.176,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
272°13'42”,  na  distância  de  159,53m,  até  o  vértice  707,  de  coordenadas
N=7.551.306,22m e E=533.016,78m; daí,  segue com o azimute de 287°48'56”,  na
distância  de  81,94m,  até  o  vértice  708,  de  coordenadas  N=7.551.331,29m  e
E=532.938,78m; daí, segue com o azimute de 252°26'40”, na distância de 62,34m,
até o vértice 709, de coordenadas N=7.551.312,48m e E=532.879,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  194°56'12”,  na  distância  de  193,96m,  até  o  vértice  710,  de
coordenadas  N=7.551.125,08m  e  E=532.829,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
285°1'34”,  na  distância  de  132,53m,  até  o  vértice  711,  de  coordenadas
N=7.551.159,44m e E=532.701,35m; daí,  segue com o azimute de 265°13'28”,  na
distância  de  150,48m,  até  o  vértice  712,  de  coordenadas  N=7.551.146,91m  e
E=532.551,39m; daí, segue com o azimute de 267°10'41”, na distância de 62,57m,
até o vértice 713, de coordenadas N=7.551.143,83m e E=532.488,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  3°57'38”,  na  distância  de  181,61m,  até  o  vértice  714,  de
coordenadas  N=7.551.325,00m  e  E=532.501,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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355°47'25”,  na  distância  de  128,43m,  até  o  vértice  715,  de  coordenadas
N=7.551.453,09m e E=532.492,01m; daí,  segue com o azimute de 292°37'26”,  na
distância  de  81,26m,  até  o  vértice  716,  de  coordenadas  N=7.551.484,35m  e
E=532.417,00m; daí, segue com o azimute de 268°1'4”, na distância de 90,60m, até o
vértice 717, de coordenadas N=7.551.481,22m e E=532.326,46m; daí, segue com o
azimute de 323°36'51”, na distância de 73,67m, até o vértice 718, de coordenadas
N=7.551.540,53m e E=532.282,75m; daí,  segue com o azimute de 345°57'55”,  na
distância  de  115,98m,  até  o  vértice  719,  de  coordenadas  N=7.551.653,04m  e
E=532.254,63m; daí, segue com o azimute de 268°17'37”, na distância de 104,96m,
até o vértice 720, de coordenadas N=7.551.649,92m e E=532.149,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  173°51'8”,  na  distância  de  121,21m,  até  o  vértice  721,  de
coordenadas  N=7.551.529,40m  e  E=532.162,69m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
192°23'38”,  na  distância  de  121,73m,  até  o  vértice  722,  de  coordenadas
N=7.551.410,51m e E=532.136,57m; daí,  segue com o azimute de 222°25'54”,  na
distância  de  117,01m,  até  o  vértice  723,  de  coordenadas  N=7.551.324,15m  e
E=532.057,62m; daí, segue com o azimute de 184°41'9”, na distância de 136,03m,
até o vértice 724, de coordenadas N=7.551.188,57m e E=532.046,51m; daí, segue
com  o  azimute  de  147°57'21”,  na  distância  de  89,30m,  até  o  vértice  725,  de
coordenadas  N=7.551.112,88m  e  E=532.093,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
194°3'22”,  na  distância  de  156,25m,  até  o  vértice  726,  de  coordenadas
N=7.550.961,31m e E=532.055,94m; daí,  segue com o azimute de 220°52'11”,  na
distância  de  325,55m,  até  o  vértice  727,  de  coordenadas  N=7.550.715,13m  e
E=531.842,92m; daí, segue com o azimute de 272°18'41”, na distância de 236,92m,
até o vértice 728, de coordenadas N=7.550.724,68m e E=531.606,19m; daí, segue
com  o  azimute  de  236°43'6”,  na  distância  de  181,19m,  até  o  vértice  729,  de
coordenadas  N=7.550.625,26m  e  E=531.454,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
278°58'14”,  na  distância  de  273,21m,  até  o  vértice  730,  de  coordenadas
N=7.550.667,86m e E=531.184,86m; daí,  segue com o azimute de 214°49'34”,  na
distância  de  265,27m,  até  o  vértice  731,  de  coordenadas  N=7.550.450,10m  e
E=531.033,36m; daí, segue com o azimute de 174°26'51”, na distância de 147,54m,
até o vértice 732, de coordenadas N=7.550.303,25m e E=531.047,64m; daí, segue
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com  o  azimute  de  96°39'5”,  na  distância  de  314,24m,  até  o  vértice  733,  de
coordenadas  N=7.550.266,86m  e  E=531.359,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
91°48'56”,  na  distância  de  160,26m,  até  o  vértice  734,  de  coordenadas
N=7.550.261,78m e E=531.519,93m; daí,  segue com o azimute de 121°46'42”,  na
distância  de  87,70m,  até  o  vértice  735,  de  coordenadas  N=7.550.215,59m  e
E=531.594,49m; daí, segue com o azimute de 168°4'51”, na distância de 109,80m,
até o vértice 736, de coordenadas N=7.550.108,16m e E=531.617,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  165°26'17”,  na  distância  de  210,12m,  até  o  vértice  737,  de
coordenadas  N=7.549.904,79m  e  E=531.670,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
218°16'52”,  na  distância  de  92,74m,  até  o  vértice  738,  de  coordenadas
N=7.549.831,99m e E=531.612,54m; daí,  segue com o azimute de 243°46'28”,  na
distância  de  132,15m,  até  o  vértice  739,  de  coordenadas  N=7.549.773,59m  e
E=531.494,00m; daí, segue com o azimute de 172°14'6”, na distância de 115,16m,
até o vértice 740, de coordenadas N=7.549.659,49m e E=531.509,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  254°14'45”,  na  distância  de  233,15m,  até  o  vértice  741,  de
coordenadas  N=7.549.596,18m  e  E=531.285,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
233°25'45”,  na  distância  de  180,87m,  até  o  vértice  742,  de  coordenadas
N=7.549.488,42m e E=531.139,90m; daí,  segue com o azimute de 136°14'59”,  na
distância  de  163,48m,  até  o  vértice  743,  de  coordenadas  N=7.549.370,33m  e
E=531.252,95m; daí, segue com o azimute de 71°6'40”, na distância de 266,02m, até
o vértice 744, de coordenadas N=7.549.456,44m e E=531.504,65m; daí, segue com o
azimute de 80°55'46”, na distância de 147,48m, até o vértice 745, de coordenadas
N=7.549.479,70m  e  E=531.650,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  93°55'2”,  na
distância  de  164,26m,  até  o  vértice  746,  de  coordenadas  N=7.549.468,47m  e
E=531.814,16m; daí, segue com o azimute de 168°22'16”, na distância de 225,84m,
até o vértice 747, de coordenadas N=7.549.247,27m e E=531.859,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  103°13'50”,  na  distância  de  98,57m,  até  o  vértice  748,  de
coordenadas  N=7.549.224,70m  e  E=531.955,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
72°54'50”,  na  distância  de  80,49m,  até  o  vértice  749,  de  coordenadas
N=7.549.248,35m e E=532.032,58m; daí,  segue com o azimute de 357°55'29”,  na
distância  de  108,66m,  até  o  vértice  750,  de  coordenadas  N=7.549.356,94m  e
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E=532.028,64m; daí, segue com o azimute de 43°18'28”, na distância de 73,22m, até
o vértice 751, de coordenadas N=7.549.410,22m e E=532.078,86m; daí, segue com o
azimute de 95°9'30”,  na distância de 176,12m, até o vértice 752, de coordenadas
N=7.549.394,39m e E=532.254,27m; daí,  segue com o azimute de 149°35'24”,  na
distância  de  156,19m,  até  o  vértice  753,  de  coordenadas  N=7.549.259,69m  e
E=532.333,33m; daí, segue com o azimute de 144°4'53”, na distância de 192,76m,
até o vértice 754, de coordenadas N=7.549.103,58m e E=532.446,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  111°32'58”,  na  distância  de  229,94m,  até  o  vértice  755,  de
coordenadas  N=7.549.019,12m  e  E=532.660,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
182°24'12”,  na  distância  de  397,03m,  até  o  vértice  756,  de  coordenadas
N=7.548.622,44m e E=532.643,63m; daí,  segue com o azimute de 210°55'49”,  na
distância  de  529,55m,  até  o  vértice  757,  de  coordenadas  N=7.548.168,19m  e
E=532.371,45m; daí, segue com o azimute de 236°46'31”, na distância de 461,92m,
até o vértice 758, de coordenadas N=7.547.915,09m e E=531.985,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  345°20'23”,  na  distância  de  378,99m,  até  o  vértice  759,  de
coordenadas  N=7.548.281,74m  e  E=531.889,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
248°12'6”,  na  distância  de  185,38m,  até  o  vértice  760,  de  coordenadas
N=7.548.212,90m e E=531.716,99m; daí,  segue com o azimute de 258°15'32”,  na
distância  de  199,46m,  até  o  vértice  761,  de  coordenadas  N=7.548.172,32m  e
E=531.521,71m; daí, segue com o azimute de 312°55'52”, na distância de 251,51m,
até o vértice 762, de coordenadas N=7.548.343,62m e E=531.337,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  301°55'31”,  na  distância  de  177,69m,  até  o  vértice  763,  de
coordenadas  N=7.548.437,59m  e  E=531.186,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
279°32'14”,  na  distância  de  172,85m,  até  o  vértice  764,  de  coordenadas
N=7.548.466,23m  e E=531.016,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  350°7'50”,  na
distância  de  80,23m,  até  o  vértice  765,  de  coordenadas  N=7.548.545,26m  e
E=531.002,54m; daí, segue com o azimute de 14°40'20”, na distância de 67,52m, até
o vértice 766, de coordenadas N=7.548.610,58m e E=531.019,64m; daí, segue com o
azimute de 332°33'1”,  na distância de 33,80m, até o vértice 767, de coordenadas
N=7.548.640,58m  e  E=531.004,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  224°0'3”,  na
distância  de  67,75m,  até  o  vértice  768,  de  coordenadas  N=7.548.591,84m  e
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E=530.957,00m; daí, segue com o azimute de 187°58'10”, na distância de 119,02m,
até o vértice 769, de coordenadas N=7.548.473,97m e E=530.940,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  246°27'56”,  na  distância  de  28,66m,  até  o  vértice  770,  de
coordenadas  N=7.548.462,53m  e  E=530.914,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
276°21'49”,  na  distância  de  143,48m,  até  o  vértice  771,  de  coordenadas
N=7.548.478,43m e E=530.771,62m; daí,  segue com o azimute de 285°37'23”,  na
distância  de  146,15m,  até  o  vértice  772,  de  coordenadas  N=7.548.517,79m  e
E=530.630,88m; daí, segue com o azimute de 169°22'7”, na distância de 110,73m,
até o vértice 773, de coordenadas N=7.548.408,96m e E=530.651,30m; daí, segue
com  o  azimute  de  187°51'44”,  na  distância  de  68,37m,  até  o  vértice  774,  de
coordenadas  N=7.548.341,24m  e  E=530.641,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
168°49'20”,  na  distância  de  140,29m,  até  o  vértice  775,  de  coordenadas
N=7.548.203,61m  e E=530.669,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  265°43'8”,  na
distância  de  215,03m,  até  o  vértice  776,  de  coordenadas  N=7.548.187,56m  e
E=530.454,71m; daí, segue com o azimute de 254°39'14”, na distância de 111,87m,
até o vértice 777, de coordenadas N=7.548.157,95m e E=530.346,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°3'38”,  na  distância  de  125,25m,  até  o  vértice  778,  de
coordenadas  N=7.548.149,35m  e  E=530.221,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
191°9'7”, na distância de 194m, até o vértice 779, de coordenadas N=7.547.959,02m
e E=530.184,36m; daí, segue com o azimute de 124°38'5”, na distância de 402,70m,
até o vértice 780, de coordenadas N=7.547.730,14m e E=530.515,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  169°52'32”,  na  distância  de  320,23m,  até  o  vértice  781,  de
coordenadas  N=7.547.414,90m  e  E=530.571,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
261°4'58”,  na  distância  de  290,61m,  até  o  vértice  782,  de  coordenadas
N=7.547.369,85m e E=530.284,90m; daí,  segue com o azimute de 341°34'58”,  na
distância  de  142,42m,  até  o  vértice  783,  de  coordenadas  N=7.547.504,98m  e
E=530.239,90m; daí, segue com o azimute de 269°59'6”, na distância de 253,30m,
até o vértice 784, de coordenadas N=7.547.504,91m e E=529.986,60m; daí, segue
com  o  azimute  de  222°17'58”,  na  distância  de  83,66m,  até  o  vértice  785,  de
coordenadas  N=7.547.443,04m  e  E=529.930,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
256°54'57”,  na  distância  de  276,32m,  até  o  vértice  786,  de  coordenadas
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N=7.547.380,48m  e E=529.661,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  300°1'41”,  na
distância  de  332,68m,  até  o  vértice  787,  de  coordenadas  N=7.547.546,96m  e
E=529.373,12m; daí, segue com o azimute de 29°17'43”, na distância de 358,78m,
até o vértice 788, de coordenadas N=7.547.859,86m e E=529.548,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  356°33'51”,  na  distância  de  634,66m,  até  o  vértice  789,  de
coordenadas  N=7.548.493,38m  e  E=529.510,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
249°39'59”,  na  distância  de  83,39m,  até  o  vértice  790,  de  coordenadas
N=7.548.464,40m e E=529.432,45m; daí,  segue com o azimute de 224°31'26”,  na
distância  de  103,59m,  até  o  vértice  791,  de  coordenadas  N=7.548.390,55m  e
E=529.359,81m; daí, segue com o azimute de 254°12'10”, na distância de 73,24m,
até o vértice 792, de coordenadas N=7.548.370,61m e E=529.289,33m; daí, segue
com  o  azimute  de  270°18'56”,  na  distância  de  84,33m,  até  o  vértice  793,  de
coordenadas  N=7.548.371,07m  e  E=529.205,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
291°50'58”,  na  distância  de  102,57m,  até  o  vértice  794,  de  coordenadas
N=7.548.409,25m  e E=529.109,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  286°39'8”,  na
distância  de  123,18m,  até  o  vértice  795,  de  coordenadas  N=7.548.444,54m  e
E=528.991,80m; daí, segue com o azimute de 315°0'57”, na distância de 83,19m, até
o vértice 796, de coordenadas N=7.548.503,38m e E=528.932,99m; daí, segue com o
azimute de 5°10'11”,  na distância de 205,37m, até o vértice 797, de coordenadas
N=7.548.707,92m  e E=528.951,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  31°51'46”,  na
distância  de  205,15m,  até  o  vértice  798,  de  coordenadas  N=7.548.882,15m  e
E=529.059,79m; daí, segue com o azimute de 45°7'49”, na distância de 129,27m, até
o vértice 799, de coordenadas N=7.548.973,35m e E=529.151,40m; daí, segue com o
azimute de 54°26'29”, na distância de 160,26m, até o vértice 800, de coordenadas
N=7.549.066,55m  e E=529.281,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  82°18'45”,  na
distância  de  108,42m,  até  o  vértice  801,  de  coordenadas  N=7.549.081,05m  e
E=529.389,22m; daí, segue com o azimute de 60°30'24”, na distância de 183,16m,
até o vértice 802, de coordenadas N=7.549.171,23m e E=529.548,65m; daí, segue
com  o  azimute  de  68°41'57”,  na  distância  de  127,80m,  até  o  vértice  803,  de
coordenadas  N=7.549.217,65m  e  E=529.667,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
65°34'59”,  na  distância  de  171,87m,  até  o  vértice  804,  de  coordenadas
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N=7.549.288,70m  e E=529.824,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  44°55'14”,  na
distância  de  221,17m,  até  o  vértice  805,  de  coordenadas  N=7.549.445,31m  e
E=529.980,40m; daí, segue com o azimute de 4°22'1”, na distância de 121,33m, até o
vértice 806, de coordenadas N=7.549.566,28m e E=529.989,63m; daí, segue com o
azimute de 45°48'55”,  na distância de 81,61m, até o vértice 807, de coordenadas
N=7.549.623,16m  e E=530.048,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  18°54'38”,  na
distância  de  74,40m,  até  o  vértice  808,  de  coordenadas  N=7.549.693,55m  e
E=530.072,27m; daí, segue com o azimute de 33°34'8”, na distância de 115,81m, até
o vértice 809, de coordenadas N=7.549.790,04m e E=530.136,31m; daí, segue com o
azimute de 53°27'32”, na distância de 156,13m, até o vértice 810, de coordenadas
N=7.549.883,00m  e  E=530.261,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  20°55'2”,  na
distância  de  47,48m,  até  o  vértice  811,  de  coordenadas  N=7.549.927,35m  e
E=530.278,70m; daí, segue com o azimute de 11°52'48”, na distância de 95,73m, até
o vértice 812, de coordenadas N=7.550.021,03m e E=530.298,40m; daí, segue com o
azimute de 325°14'26”, na distância de 108,23m, até o vértice 813, de coordenadas
N=7.550.109,94m  e E=530.236,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  313°53'5”,  na
distância  de  153,48m,  até  o  vértice  814,  de  coordenadas  N=7.550.216,34m  e
E=530.126,08m; daí, segue com o azimute de 308°5'15”, na distância de 106,07m,
até o vértice 815, de coordenadas N=7.550.281,77m e E=530.042,59m; daí, segue
com  o  azimute  de  299°45'1”,  na  distância  de  222,40m,  até  o  vértice  816,  de
coordenadas  N=7.550.392,13m  e  E=529.849,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
273°6'24”,  na  distância  de  198,29m,  até  o  vértice  817,  de  coordenadas
N=7.550.402,88m e E=529.651,51m; daí,  segue com o azimute de 259°20'37”,  na
distância  de  158,18m,  até  o  vértice  818,  de  coordenadas  N=7.550.373,63m  e
E=529.496,06m; daí, segue com o azimute de 262°55'18”, na distância de 168,76m,
até o vértice 819, de coordenadas N=7.550.352,84m e E=529.328,59m; daí, segue
com  o  azimute  de  239°27'52”,  na  distância  de  184,31m,  até  o  vértice  820,  de
coordenadas  N=7.550.259,19m  e  E=529.169,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
286°37'9”,  na  distância  de  64,96m,  até  o  vértice  821,  de  coordenadas
N=7.550.277,77m e E=529.107,59m; daí,  segue com o azimute de 260°10'32”,  na
distância  de  74,23m,  até  o  vértice  822,  de  coordenadas  N=7.550.265,10m  e
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E=529.034,45m; daí, segue com o azimute de 212°56'5”, na distância de 64,78m, até
o vértice 823, de coordenadas N=7.550.210,73m e E=528.999,23m; daí, segue com o
azimute de 171°2'33”,  na distância de 37,13m, até o vértice 824, de coordenadas
N=7.550.174,05m  e  E=529.005,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  226°6'9”,  na
distância  de  84,11m,  até  o  vértice  825,  de  coordenadas  N=7.550.115,73m  e
E=528.944,40m; daí, segue com o azimute de 254°30'5”, na distância de 156,77m,
até o vértice 826, de coordenadas N=7.550.073,84m e E=528.793,33m, situado no
limite do Município de Alagoa e nos limites do Município de Baependi;  daí,  segue
confrontando  com  o  Município  de  Baependi,  com  o  azimute  de  262°45'60”,  na
distância  de  181,75m,  até  o  vértice  827,  de  coordenadas  N=7.550.050,95m  e
E=528.613,03m; daí, segue com o azimute de 294°14'27”, na distância de 44,40m,
até o vértice 828, de coordenadas N=7.550.069,18m e E=528.572,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  267°42'23”,  na  distância  de  104,16m,  até  o  vértice  829,  de
coordenadas  N=7.550.065,01m  e  E=528.468,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
264°24'8”,  na  distância  de  123,82m,  até  o  vértice  830,  de  coordenadas
N=7.550.052,94m e E=528.345,24m; daí,  segue com o azimute de 177°37'44”,  na
distância  de  39,36m,  até  o  vértice  831,  de  coordenadas  N=7.550.013,61m  e
E=528.346,87m; daí, segue com o azimute de 130°9'28”, na distância de 89,17m, até
o vértice 832, de coordenadas N=7.549.956,10m e E=528.415,02m; daí, segue com o
azimute  de  213°35'1”,  na  distância  de  293m,  até  o  vértice  833,  de  coordenadas
N=7.549.712,01m e E=528.252,95m; daí,  segue com o azimute de 181°56'45”,  na
distância  de  127,95m,  até  o  vértice  834,  de  coordenadas  N=7.549.584,13m  e
E=528.248,60m; daí, segue com o azimute de 169°28'46”, na distância de 208,52m,
até o vértice 835, de coordenadas N=7.549.379,11m e E=528.286,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  190°53'6”,  na  distância  de  425,97m,  até  o  vértice  836,  de
coordenadas  N=7.548.960,80m  e  E=528.206,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
147°52'19”,  na  distância  de  83,89m,  até  o  vértice  837,  de  coordenadas
N=7.548.889,76m e E=528.250,85m; daí,  segue com o azimute de 154°37'44”,  na
distância  de  154,10m,  até  o  vértice  838,  de  coordenadas  N=7.548.750,53m  e
E=528.316,87m; daí, segue com o azimute de 141°5'42”, na distância de 163,09m,
até o vértice 839, de coordenadas N=7.548.623,62m e E=528.419,30m; daí, segue
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com  o  azimute  de  194°42'41”,  na  distância  de  175,32m,  até  o  vértice  840,  de
coordenadas  N=7.548.454,05m  e  E=528.374,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
161°39'32”,  na  distância  de  62,71m,  até  o  vértice  841,  de  coordenadas
N=7.548.394,52m e E=528.394,51m; daí,  segue com o azimute de 282°26'53”,  na
distância  de  184,11m,  até  o  vértice  842,  de  coordenadas  N=7.548.434,21m  e
E=528.214,73m; daí, segue com o azimute de 245°28'9”, na distância de 225,90m,
até o vértice 843, de coordenadas N=7.548.340,42m e E=528.009,22m; daí, segue
com  o  azimute  de  211°20'51”,  na  distância  de  188,84m,  até  o  vértice  844,  de
coordenadas  N=7.548.179,15m  e  E=527.910,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
202°4'2”,  na  distância  de  220,58m,  até  o  vértice  845,  de  coordenadas
N=7.547.974,73m e E=527.828,11m; daí,  segue com o azimute de 273°39'55”,  na
distância  de  294,12m,  até  o  vértice  846,  de  coordenadas  N=7.547.993,53m  e
E=527.534,59m; daí, segue com o azimute de 249°10'5”, na distância de 136,97m,
até o vértice 847, de coordenadas N=7.547.944,82m e E=527.406,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°29'56”,  na  distância  de  109,65m,  até  o  vértice  848,  de
coordenadas  N=7.547.926,72m  e  E=527.298,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
258°55'5”,  na  distância  de  167,81m,  até  o  vértice  849,  de  coordenadas
N=7.547.894,46m  e E=527.133,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  171°17'8”,  na
distância  de  241,34m,  até  o  vértice  850,  de  coordenadas  N=7.547.655,91m  e
E=527.170,31m; daí, segue com o azimute de 204°7'30”, na distância de 64,65m, até
o vértice 851, de coordenadas N=7.547.596,91m e E=527.143,89m; daí, segue com o
azimute de 271°28'19”, na distância de 199,50m, até o vértice 852, de coordenadas
N=7.547.602,03m  e E=526.944,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  200°16'5”,  na
distância  de  89,01m,  até  o  vértice  853,  de  coordenadas  N=7.547.518,54m  e
E=526.913,62m; daí, segue com o azimute de 224°55'11”, na distância de 89,10m,
até o vértice 854, de coordenadas N=7.547.455,45m e E=526.850,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  270°4'21”,  na  distância  de  138,45m,  até  o  vértice  855,  de
coordenadas  N=7.547.455,62m  e  E=526.712,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
197°34'25”,  na  distância  de  254,23m,  até  o  vértice  856,  de  coordenadas
N=7.547.213,26m e E=526.635,50m; daí,  segue com o azimute de 224°10'58”,  na
distância  de  211,38m,  até  o  vértice  857,  de  coordenadas  N=7.547.061,67m  e
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E=526.488,18m; daí, segue com o azimute de 125°30'6”, na distância de 117,68m,
até o vértice 858, de coordenadas N=7.546.993,33m e E=526.583,98m; daí, segue
com  o  azimute  de  116°32'55”,  na  distância  de  284,18m,  até  o  vértice  859,  de
coordenadas  N=7.546.866,31m  e  E=526.838,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
149°23'13”,  na  distância  de  115,44m,  até  o  vértice  860,  de  coordenadas
N=7.546.766,96m e E=526.896,99m; daí,  segue com o azimute de 197°52'39”,  na
distância  de  139,45m,  até  o  vértice  861,  de  coordenadas  N=7.546.634,25m  e
E=526.854,18m; daí, segue com o azimute de 256°10'14”, na distância de 44,86m,
até o vértice 862, de coordenadas N=7.546.623,53m e E=526.810,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  273°36'5”,  na  distância  de  529,37m,  até  o  vértice  863,  de
coordenadas  N=7.546.656,78m  e  E=526.282,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
239°45'26”,  na  distância  de  280,70m,  até  o  vértice  864,  de  coordenadas
N=7.546.515,40m e E=526.039,80m; daí,  segue com o azimute de 266°10'21”,  na
distância  de  193,58m,  até  o  vértice  865,  de  coordenadas  N=7.546.502,48m  e
E=525.846,66m; daí, segue com o azimute de 180°53'21”, na distância de 138,72m,
até o vértice 866, de coordenadas N=7.546.363,77m e E=525.844,50m; daí, segue
com  o  azimute  de  241°55'1”,  na  distância  de  148,91m,  até  o  vértice  867,  de
coordenadas  N=7.546.293,67m  e  E=525.713,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
208°36'51”,  na  distância  de  125,38m,  até  o  vértice  868,  de  coordenadas
N=7.546.183,61m e E=525.653,08m, situado nos limites do Município de Baependi e
nos limites  do Município de Alagoa;  daí,  segue confrontando com o Município  de
Alagoa, com o azimute de 220°50'17”, na distância de 73,19m, até o vértice 869, de
coordenadas  N=7.546.128,23m  e  E=525.605,21m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
240°0'23”,  na  distância  de  102,40m,  até  o  vértice  870,  de  coordenadas
N=7.546.077,04m  e  E=525.516,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  124°3'7”,  na
distância  de  172,41m,  até  o  vértice  871,  de  coordenadas  N=7.545.980,50m  e
E=525.659,37m; daí, segue com o azimute de 134°59'9”, na distância de 71,36m, até
o vértice 872, de coordenadas N=7.545.930,05m e E=525.709,85m; daí, segue com o
azimute de 174°33'52”, na distância de 136,80m, até o vértice 873, de coordenadas
N=7.545.793,87m  e E=525.722,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°49'55”,  na
distância  de  178,37m,  até  o  vértice  874,  de  coordenadas  N=7.545.791,28m  e
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E=525.901,16m; daí, segue com o azimute de 163°43'23”, na distância de 101,77m,
até o vértice 875, de coordenadas N=7.545.693,58m e E=525.929,69m; daí, segue
com  o  azimute  de  93°41'24”,  na  distância  de  183,70m,  até  o  vértice  876,  de
coordenadas  N=7.545.681,76m  e  E=526.113,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
113°27'48”,  na  distância  de  104,84m,  até  o  vértice  877,  de  coordenadas
N=7.545.640,02m  e E=526.209,17m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  133°48'2”,  na
distância  de  184,97m,  até  o  vértice  878,  de  coordenadas  N=7.545.511,99m  e
E=526.342,67m; daí, segue com o azimute de 84°39'8”, na distância de 236,63m, até
o vértice 879, de coordenadas N=7.545.534,05m e E=526.578,27m; daí, segue com o
azimute de 95°57'31”, na distância de 312,17m, até o vértice 880, de coordenadas
N=7.545.501,64m e E=526.888,76m; daí,  segue com o azimute de 118°54'19”,  na
distância  de  85,82m,  até  o  vértice  881,  de  coordenadas  N=7.545.460,15m  e
E=526.963,89m; daí, segue com o azimute de 182°12'10”, na distância de 51,86m,
até o vértice 882, de coordenadas N=7.545.408,33m e E=526.961,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  224°56'30”,  na  distância  de  92,45m,  até  o  vértice  883,  de
coordenadas  N=7.545.342,89m  e  E=526.896,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
240°36'60”,  na  distância  de  95,97m,  até  o  vértice  884,  de  coordenadas
N=7.545.295,80m  e E=526.812,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  245°38'1”,  na
distância  de  199,24m,  até  o  vértice  885,  de  coordenadas  N=7.545.213,60m  e
E=526.631,48m; daí, segue com o azimute de 212°23'41”, na distância de 189,61m,
até o vértice 886, de coordenadas N=7.545.053,50m e E=526.529,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  205°32'34”,  na  distância  de  143,85m,  até  o  vértice  887,  de
coordenadas  N=7.544.923,71m  e  E=526.467,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
199°41'8”,  na  distância  de  89,04m,  até  o  vértice  888,  de  coordenadas
N=7.544.839,88m  e E=526.437,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  223°2'17”,  na
distância  de  130,86m,  até  o  vértice  889,  de  coordenadas  N=7.544.744,23m  e
E=526.348,56m; daí, segue com o azimute de 218°9'32”, na distância de 170,14m,
até o vértice 890, de coordenadas N=7.544.610,45m e E=526.243,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  189°43'11”,  na  distância  de  70,40m,  até  o  vértice  891,  de
coordenadas  N=7.544.541,06m  e  E=526.231,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
96°12'49”,  na  distância  de  256,72m,  até  o  vértice  892,  de  coordenadas
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N=7.544.513,27m  e E=526.486,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  179°19'2”,  na
distância  de  85,70m,  até  o  vértice  893,  de  coordenadas  N=7.544.427,58m  e
E=526.487,79m; daí, segue com o azimute de 245°30'12”, na distância de 191,24m,
até o vértice 894, de coordenadas N=7.544.348,28m e E=526.313,76m; daí, segue
com  o  azimute  de  241°29'34”,  na  distância  de  111,69m,  até  o  vértice  895,  de
coordenadas  N=7.544.294,97m  e  E=526.215,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
241°29'32”,  na  distância  de  43,98m,  até  o  vértice  896,  de  coordenadas
N=7.544.273,98m e E=526.176,96m; daí,  segue com o azimute de 241°29'31”,  na
distância  de  139,08m,  até  o  vértice  897,  de  coordenadas  N=7.544.207,60m  e
E=526.054,74m; daí, segue com o azimute de 208°36'53”, na distância de 173,40m,
até o vértice 898, de coordenadas N=7.544.055,38m e E=525.971,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  105°10'36”,  na  distância  de  271,66m,  até  o  vértice  899,  de
coordenadas  N=7.543.984,26m  e  E=526.233,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
94°55'48”,  na  distância  de  162,51m,  até  o  vértice  900,  de  coordenadas
N=7.543.970,29m  e  E=526.395,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  81°6'22”,  na
distância  de  403,06m,  até  o  vértice  901,  de  coordenadas  N=7.544.032,61m  e
E=526.794,00m; daí, segue com o azimute de 97°5'28”, na distância de 63,83m, até o
vértice 902, de coordenadas N=7.544.024,73m e E=526.857,34m; daí, segue com o
azimute de 184°19'29”, na distância de 71,48m, até o vértice 903, de coordenadas
N=7.543.953,46m  e E=526.851,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  224°5'27”,  na
distância  de  106,94m,  até  o  vértice  904,  de  coordenadas  N=7.543.876,65m  e
E=526.777,54m; daí, segue com o azimute de 256°1'2”, na distância de 81,56m, até o
vértice 905, de coordenadas N=7.543.856,94m e E=526.698,40m; daí, segue com o
azimute de 232°16'12”, na distância de 139,95m, até o vértice 906, de coordenadas
N=7.543.771,30m  e  E=526.587,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  160°2'1”,  na
distância  de  218,03m,  até  o  vértice  907,  de  coordenadas  N=7.543.566,38m  e
E=526.662,16m; daí, segue com o azimute de 200°2'1”, na distância de 51,15m, até o
vértice 908, de coordenadas N=7.543.518,33m e E=526.644,64m; daí, segue com o
azimute de 237°7'19”,  na distância de 81,26m, até o vértice 909, de coordenadas
N=7.543.474,21m e E=526.576,39m; daí,  segue com o azimute de 260°46'37”,  na
distância  de  183,08m,  até  o  vértice  910,  de  coordenadas  N=7.543.444,87m  e
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E=526.395,68m; daí, segue com o azimute de 240°22'12”, na distância de 198,89m,
até o vértice 911, de coordenadas N=7.543.346,54m e E=526.222,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  253°54'2”,  na  distância  de  84,16m,  até  o  vértice  912,  de
coordenadas  N=7.543.323,20m  e  E=526.141,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
253°58'53”,  na  distância  de  86,71m,  até  o  vértice  913,  de  coordenadas
N=7.543.299,27m  e E=526.058,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  150°36'9”,  na
distância  de  112,69m,  até  o  vértice  914,  de  coordenadas  N=7.543.201,09m  e
E=526.113,92m; daí, segue com o azimute de 128°16'13”, na distância de 104,96m,
até o vértice 915, de coordenadas N=7.543.136,09m e E=526.196,32m; daí, segue
com  o  azimute  de  96°43'53”,  na  distância  de  209,36m,  até  o  vértice  916,  de
coordenadas  N=7.543.111,55m  e  E=526.404,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
94°12'43”,  na  distância  de  227,10m,  até  o  vértice  917,  de  coordenadas
N=7.543.094,87m e E=526.630,73m; daí,  segue com o azimute de 132°19'41”,  na
distância  de  100,63m,  até  o  vértice  918,  de  coordenadas  N=7.543.027,10m  e
E=526.705,12m; daí, segue com o azimute de 181°36'15”, na distância de 74,92m,
até o vértice 919, de coordenadas N=7.542.952,22m e E=526.703,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  225°41'1”,  na  distância  de  203,91m,  até  o  vértice  920,  de
coordenadas  N=7.542.809,76m  e  E=526.557,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
227°38'55”,  na  distância  de  75,08m,  até  o  vértice  921,  de  coordenadas
N=7.542.759,18m e E=526.501,65m; daí,  segue com o azimute de 204°33'39”,  na
distância  de  72,89m,  até  o  vértice  922,  de  coordenadas  N=7.542.692,89m  e
E=526.471,35m; daí, segue com o azimute de 221°45'37”, na distância de 108,23m,
até o vértice 923, de coordenadas N=7.542.612,16m e E=526.399,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  118°8'36”,  na  distância  de  181,06m,  até  o  vértice  924,  de
coordenadas  N=7.542.526,76m  e  E=526.558,93m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
133°5'16”,  na  distância  de  111,25m,  até  o  vértice  925,  de  coordenadas
N=7.542.450,76m e E=526.640,17m; daí,  segue com o azimute de 138°52'56”,  na
distância  de  88,37m,  até  o  vértice  926,  de  coordenadas  N=7.542.384,18m  e
E=526.698,29m; daí, segue com o azimute de 48°55'47”, na distância de 138,28m,
até o vértice 927, de coordenadas N=7.542.475,03m e E=526.802,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  47°6'15”,  na  distância  de  145,18m,  até  o  vértice  928,  de



1807
____________________________________________________________________________

coordenadas  N=7.542.573,86m  e  E=526.908,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
83°55'22”,  na  distância  de  101,84m,  até  o  vértice  929,  de  coordenadas
N=7.542.584,64m e E=527.010,17m; daí,  segue com o azimute de 113°45'36”,  na
distância  de  141,80m,  até  o  vértice  930,  de  coordenadas  N=7.542.527,51m  e
E=527.139,94m; daí, segue com o azimute de 102°44'7”, na distância de 64,32m, até
o vértice 931, de coordenadas N=7.542.513,33m e E=527.202,69m; daí, segue com o
azimute de 65°23'28”,  na distância de 42,50m, até o vértice 932, de coordenadas
N=7.542.531,03m  e E=527.241,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  321°56'4”,  na
distância  de  224,91m,  até  o  vértice  933,  de  coordenadas  N=7.542.708,10m  e
E=527.102,65m; daí, segue com o azimute de 317°48'13”, na distância de 119,43m,
até o vértice 934, de coordenadas N=7.542.796,58m e E=527.022,43m; daí, segue
com  o  azimute  de  8°34'10”,  na  distância  de  140,71m,  até  o  vértice  935,  de
coordenadas  N=7.542.935,72m  e  E=527.043,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
17°38'47”,  na  distância  de  92,82m,  até  o  vértice  936,  de  coordenadas
N=7.543.024,17m  e E=527.071,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  49°26'50”,  na
distância  de  64,54m,  até  o  vértice  937,  de  coordenadas  N=7.543.066,13m  e
E=527.120,58m; daí, segue com o azimute de 81°49'54”, na distância de 82,13m, até
o vértice 938, de coordenadas N=7.543.077,80m e E=527.201,88m; daí, segue com o
azimute de 97°52'4”,  na distância de 190,90m, até o vértice 939, de coordenadas
N=7.543.051,67m  e E=527.390,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  31°29'43”,  na
distância  de  118,49m,  até  o  vértice  940,  de  coordenadas  N=7.543.152,70m  e
E=527.452,88m; daí, segue com o azimute de 55°25'48”, na distância de 117,99m,
até o vértice 941, de coordenadas N=7.543.219,65m e E=527.550,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  118°27'54”,  na  distância  de  150,18m,  até  o  vértice  942,  de
coordenadas  N=7.543.148,07m  e  E=527.682,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°5'23”,  na  distância  de  75,51m,  até  o  vértice  943,  de  coordenadas
N=7.543.202,30m e E=527.734,60m; daí,  segue com o azimute de 347°10'47”,  na
distância  de  117,14m,  até  o  vértice  944,  de  coordenadas  N=7.543.316,53m  e
E=527.708,61m; daí, segue com o azimute de 48°35'45”, na distância de 287,44m,
até o vértice 945, de coordenadas N=7.543.506,63m e E=527.924,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  356°44'37”,  na  distância  de  381,76m,  até  o  vértice  946,  de
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coordenadas  N=7.543.887,77m  e  E=527.902,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
315°57'34”,  na  distância  de  149,62m,  até  o  vértice  947,  de  coordenadas
N=7.543.995,33m  e E=527.798,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  10°41'45”,  na
distância  de  130,63m,  até  o  vértice  948,  de  coordenadas  N=7.544.123,68m  e
E=527.822,75m; daí, segue com o azimute de 97°8'55”, na distância de 167,83m, até
o vértice 949, de coordenadas N=7.544.102,80m e E=527.989,28m; daí, segue com o
azimute de 20°11'32”, na distância de 201,06m, até o vértice 950, de coordenadas
N=7.544.291,50m e E=528.058,68m; daí,  segue com o azimute de 115°18'36”,  na
distância  de  259,45m,  até  o  vértice  951,  de  coordenadas  N=7.544.180,59m  e
E=528.293,22m; daí, segue com o azimute de 71°9'37”, na distância de 205,09m, até
o vértice 952, de coordenadas N=7.544.246,81m e E=528.487,32m; daí, segue com o
azimute de 122°36'6”, na distância de 233,28m, até o vértice 953, de coordenadas
N=7.544.121,12m e E=528.683,85m; daí,  segue com o azimute de 149°36'42”,  na
distância  de  19,32m,  até  o  vértice  954,  de  coordenadas  N=7.544.104,45m  e
E=528.693,62m; daí, segue com o azimute de 148°3'23”, na distância de 331,24m,
até o vértice 955, de coordenadas N=7.543.823,37m e E=528.868,87m; daí, segue
com  o  azimute  de  156°18'6”,  na  distância  de  170,59m,  até  o  vértice  956,  de
coordenadas  N=7.543.667,17m  e  E=528.937,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
140°42'31”,  na  distância  de  191,94m,  até  o  vértice  957,  de  coordenadas
N=7.543.518,62m e E=529.058,99m; daí,  segue com o azimute de 122°23'48”,  na
distância  de  218,60m,  até  o  vértice  958,  de  coordenadas  N=7.543.401,49m  e
E=529.243,57m; daí, segue com o azimute de 223°52'29”, na distância de 285,88m,
até o vértice 959, de coordenadas N=7.543.195,42m e E=529.045,43m; daí, segue
com  o  azimute  de  293°51'14”,  na  distância  de  240,80m,  até  o  vértice  960,  de
coordenadas  N=7.543.292,80m  e  E=528.825,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
192°22'59”,  na  distância  de  201,59m,  até  o  vértice  961,  de  coordenadas
N=7.543.095,90m e E=528.781,97m; daí,  segue com o azimute de 170°49'55”,  na
distância  de  173,77m,  até  o  vértice  962,  de  coordenadas  N=7.542.924,35m  e
E=528.809,66m; daí, segue com o azimute de 102°44'24”, na distância de 108,57m,
até o vértice 963, de coordenadas N=7.542.900,41m e E=528.915,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  148°44'31”,  na  distância  de  266,31m,  até  o  vértice  964,  de
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coordenadas  N=7.542.672,76m  e  E=529.053,74m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
168°40'21”,  na  distância  de  138,49m,  até  o  vértice  965,  de  coordenadas
N=7.542.536,97m e E=529.080,94m; daí,  segue com o azimute de 118°39'33”,  na
distância  de  103,28m,  até  o  vértice  966,  de  coordenadas  N=7.542.487,44m  e
E=529.171,57m; daí, segue com o azimute de 156°2'55”, na distância de 88,73m, até
o vértice 967, de coordenadas N=7.542.406,34m e E=529.207,59m; daí, segue com o
azimute de 175°26'42”, na distância de 176,25m, até o vértice 968, de coordenadas
N=7.542.230,65m e E=529.221,59m; daí,  segue com o azimute de 158°44'26”,  na
distância  de  176,51m,  até  o  vértice  969,  de  coordenadas  N=7.542.066,16m  e
E=529.285,59m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Alagoa  e  nos  limites  do
Município de Itamonte; daí, segue confrontando com o Município de Itamonte, com o
azimute de 179°1'13”, na distância de 244,45m, até o vértice 970, de coordenadas
N=7.541.821,75m  e E=529.289,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  147°31'0”,  na
distância  de  98,53m,  até  o  vértice  971,  de  coordenadas  N=7.541.738,63m  e
E=529.342,69m; daí, segue com o azimute de 158°14'1”, na distância de 122,26m,
até o vértice 972, de coordenadas N=7.541.625,09m e E=529.388,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  98°10'27”,  na  distância  de  59,95m,  até  o  vértice  973,  de
coordenadas  N=7.541.616,56m  e  E=529.447,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
155°22'4”,  na  distância  de  217,18m,  até  o  vértice  974,  de  coordenadas
N=7.541.419,14m e E=529.537,89m; daí,  segue com o azimute de 260°16'23”,  na
distância  de  221,63m,  até  o  vértice  975,  de  coordenadas  N=7.541.381,69m  e
E=529.319,45m; daí, segue com o azimute de 227°2'48”, na distância de 123,70m,
até o vértice 976, de coordenadas N=7.541.297,41m e E=529.228,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  171°52'29”,  na  distância  de  66,21m,  até  o  vértice  977,  de
coordenadas  N=7.541.231,86m  e  E=529.238,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
138°22'24”,  na  distância  de  187,93m,  até  o  vértice  978,  de  coordenadas
N=7.541.091,38m  e  E=529.363,11m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  177°35'4”,  na
distância  de  74,90m,  até  o  vértice  979,  de  coordenadas  N=7.541.016,55m  e
E=529.366,27m; daí, segue com o azimute de 206°34'5”, na distância de 76,78m, até
o vértice 980, de coordenadas N=7.540.947,88m e E=529.331,93m; daí, segue com o
azimute de 175°14'4”,  na distância de 75,21m, até o vértice 981, de coordenadas
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N=7.540.872,93m e E=529.338,17m; daí,  segue com o azimute de 141°57'12”,  na
distância  de  91,08m,  até  o  vértice  982,  de  coordenadas  N=7.540.801,20m  e
E=529.394,30m; daí, segue com o azimute de 149°0'57”, na distância de 63,85m, até
o vértice 983, de coordenadas N=7.540.746,46m e E=529.427,18m; daí, segue com o
azimute de 251°34'23”, na distância de 107,60m, até o vértice 984, de coordenadas
N=7.540.712,45m e E=529.325,09m; daí,  segue com o azimute de 213°47'54”,  na
distância  de  133,57m,  até  o  vértice  985,  de  coordenadas  N=7.540.601,46m  e
E=529.250,79m; daí, segue com o azimute de 269°59'7”, na distância de 156,12m,
até o vértice 986, de coordenadas N=7.540.601,42m e E=529.094,68m; daí, segue
com  o  azimute  de  258°41'59”,  na  distância  de  222,76m,  até  o  vértice  987,  de
coordenadas  N=7.540.557,77m  e  E=528.876,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
297°6'47”,  na  distância  de  90,68m,  até  o  vértice  988,  de  coordenadas
N=7.540.599,09m e E=528.795,53m; daí,  segue com o azimute de 234°37'52”,  na
distância  de  103,76m,  até  o  vértice  989,  de  coordenadas  N=7.540.539,03m  e
E=528.710,92m; daí, segue com o azimute de 243°58'28”, na distância de 156,33m,
até o vértice 990, de coordenadas N=7.540.470,44m e E=528.570,44m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°10'56”,  na  distância  de  140,78m,  até  o  vértice  991,  de
coordenadas  N=7.540.461,07m  e  E=528.429,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
258°26'21”,  na  distância  de  140,15m,  até  o  vértice  992,  de  coordenadas
N=7.540.432,98m e E=528.292,66m; daí,  segue com o azimute de 164°44'23”,  na
distância  de  142,34m,  até  o  vértice  993,  de  coordenadas  N=7.540.295,66m  e
E=528.330,13m; daí, segue com o azimute de 86°10'60”, na distância de 93,89m, até
o vértice 994, de coordenadas N=7.540.301,90m e E=528.423,81m; daí, segue com o
azimute de 88°29'58”, na distância de 118,55m, até o vértice 995, de coordenadas
N=7.540.305,01m  e  E=528.542,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  82°2'52”,  na
distância  de  114,74m,  até  o  vértice  996,  de  coordenadas  N=7.540.320,88m  e
E=528.655,95m; daí, segue com o azimute de 172°54'34”, na distância de 198,14m,
até o vértice 997, de coordenadas N=7.540.124,26m e E=528.680,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  145°53'46”,  na  distância  de  74,90m,  até  o  vértice  998,  de
coordenadas  N=7.540.062,24m  e  E=528.722,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
224°9'36”,  na  distância  de  114,68m,  até  o  vértice  999,  de  coordenadas
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N=7.539.979,97m e E=528.642,51m; daí,  segue com o azimute de 227°42'42”,  na
distância  de  161,49m,  até  o  vértice  1000,  de  coordenadas  N=7.539.871,31m  e
E=528.523,05m; daí, segue com o azimute de 204°34'41”, na distância de 63,02m,
até o vértice 1001, de coordenadas N=7.539.814,00m e E=528.496,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  235°12'50”,  na  distância  de  144,05m,  até  o  vértice  1002,  de
coordenadas  N=7.539.731,82m  e  E=528.378,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
226°53'41”,  na  distância  de  67,77m,  até  o  vértice  1003,  de  coordenadas
N=7.539.685,51m  e E=528.329,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  256°4'22”,  na
distância  de  129,64m,  até  o  vértice  1004,  de  coordenadas  N=7.539.654,31m  e
E=528.203,23m; daí, segue com o azimute de 215°52'6”, na distância de 211,56m,
até o vértice 1005, de coordenadas N=7.539.482,87m e E=528.079,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  192°17'32”,  na  distância  de  119,75m,  até  o  vértice  1006,  de
coordenadas  N=7.539.365,86m  e  E=528.053,77m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
226°38'9”,  na  distância  de  137,04m,  até  o  vértice  1007,  de  coordenadas
N=7.539.271,77m  e E=527.954,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  255°51'3”,  na
distância  de  129,77m,  até  o  vértice  1008,  de  coordenadas  N=7.539.240,05m  e
E=527.828,31m; daí, segue com o azimute de 202°48'13”, na distância de 102,15m,
até o vértice 1009, de coordenadas N=7.539.145,88m e E=527.788,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  211°51'17”,  na  distância  de  67,77m,  até  o  vértice  1010,  de
coordenadas  N=7.539.088,32m  e  E=527.752,95m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
161°55'58”,  na  distância  de  142,02m,  até  o  vértice  1011,  de  coordenadas
N=7.538.953,30m e E=527.797,00m; daí,  segue com o azimute de 148°51'12”,  na
distância  de  136,37m,  até  o  vértice  1012,  de  coordenadas  N=7.538.836,59m  e
E=527.867,53m; daí, segue com o azimute de 76°47'59”, na distância de 321,34m,
até o vértice 1013, de coordenadas N=7.538.909,97m e E=528.180,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  66°37'33”,  na  distância  de  275,34m,  até  o  vértice  1014,  de
coordenadas  N=7.539.019,21m  e  E=528.433,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
123°40'54”,  na  distância  de  146,30m,  até  o  vértice  1015,  de  coordenadas
N=7.538.938,07m  e E=528.554,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  91°57'41”,  na
distância  de  181,13m,  até  o  vértice  1016,  de  coordenadas  N=7.538.931,87m  e
E=528.735,88m; daí, segue com o azimute de 138°43'52”, na distância de 170,22m,
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até o vértice 1017, de coordenadas N=7.538.803,92m e E=528.848,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  64°16'8”,  na  distância  de  194,04m,  até  o  vértice  1018,  de
coordenadas  N=7.538.888,17m  e  E=529.022,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
96°54'25”,  na  distância  de  103,77m,  até  o  vértice  1019,  de  coordenadas
N=7.538.875,69m  e  E=529.125,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  35°5'52”,  na
distância  de  102,96m,  até  o  vértice  1020,  de  coordenadas  N=7.538.959,93m  e
E=529.185,18m; daí, segue com o azimute de 100°7'53”, na distância de 212,41m,
até o vértice 1021, de coordenadas N=7.538.922,56m e E=529.394,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  166°11'5”,  na  distância  de  215,62m,  até  o  vértice  1022,  de
coordenadas  N=7.538.713,18m  e  E=529.445,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
115°48'56”,  na  distância  de  130,55m,  até  o  vértice  1023,  de  coordenadas
N=7.538.656,33m  e E=529.563,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°32'38”,  na
distância  de  181,63m,  até  o  vértice  1024,  de  coordenadas  N=7.538.654,60m  e
E=529.744,90m; daí, segue com o azimute de 107°7'39”, na distância de 75,88m, até
o vértice 1025, de coordenadas N=7.538.632,26m e E=529.817,42m; daí, segue com
o azimute de 133°15'21”, na distância de 56,19m, até o vértice 1026, de coordenadas
N=7.538.593,75m e E=529.858,34m; daí,  segue com o azimute de 135°52'23”,  na
distância  de  41,12m,  até  o  vértice  1027,  de  coordenadas  N=7.538.564,24m  e
E=529.886,97m; daí, segue com o azimute de 127°29'53”, na distância de 64,62m,
até o vértice 1028, de coordenadas N=7.538.524,90m e E=529.938,24m; daí, segue
com  o  azimute  de  86°5'24”,  na  distância  de  66,05m,  até  o  vértice  1029,  de
coordenadas  N=7.538.529,40m  e  E=530.004,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
34°3'2”,  na  distância  de  49,21m,  até  o  vértice  1030,  de  coordenadas
N=7.538.570,18m e E=530.031,69m; daí,  segue com o azimute de 307°57'27”,  na
distância  de  82,67m,  até  o  vértice  1031,  de  coordenadas  N=7.538.621,02m  e
E=529.966,50m; daí, segue com o azimute de 307°26'9”, na distância de 102,59m,
até o vértice 1032, de coordenadas N=7.538.683,39m e E=529.885,04m; daí, segue
com  o  azimute  de  317°50'37”,  na  distância  de  66,52m,  até  o  vértice  1033,  de
coordenadas  N=7.538.732,70m  e  E=529.840,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
340°50'34”,  na  distância  de  78,60m,  até  o  vértice  1034,  de  coordenadas
N=7.538.806,94m e E=529.814,61m; daí,  segue com o azimute de 358°14'31”,  na
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distância  de  112,76m,  até  o  vértice  1035,  de  coordenadas  N=7.538.919,65m  e
E=529.811,15m; daí, segue com o azimute de 77°2'52”, na distância de 305,16m, até
o vértice 1036, de coordenadas N=7.538.988,04m e E=530.108,55m; daí, segue com
o azimute de 51°50'9”, na distância de 59,01m, até o vértice 1037, de coordenadas
N=7.539.024,51m  e E=530.154,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°57'20”,  na
distância  de  60,22m,  até  o  vértice  1038,  de  coordenadas  N=7.539.040,14m  e
E=530.213,10m; daí, segue com o azimute de 105°26'36”, na distância de 59,32m,
até o vértice 1039, de coordenadas N=7.539.024,34m e E=530.270,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  151°44'24”,  na  distância  de  46,76m,  até  o  vértice  1040,  de
coordenadas  N=7.538.983,16m  e  E=530.292,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
186°0'19”,  na  distância  de  87,37m,  até  o  vértice  1041,  de  coordenadas
N=7.538.896,27m e E=530.283,27m; daí,  segue com o azimute de 181°22'48”,  na
distância  de  137,38m,  até  o  vértice  1042,  de  coordenadas  N=7.538.758,93m  e
E=530.279,96m; daí, segue com o azimute de 151°10'35”, na distância de 168,09m,
até o vértice 1043, de coordenadas N=7.538.611,67m e E=530.361,00m; daí, segue
com  o  azimute  de  139°2'31”,  na  distância  de  160,67m,  até  o  vértice  1044,  de
coordenadas  N=7.538.490,33m  e  E=530.466,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
109°32'19”,  na  distância  de  179,63m,  até  o  vértice  1045,  de  coordenadas
N=7.538.430,26m  e  E=530.635,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°0'15”,  na
distância  de  58,52m,  até  o  vértice  1046,  de  coordenadas  N=7.538.430,25m  e
E=530.694,13m; daí, segue com o azimute de 152°45'10”, na distância de 289,65m,
até o vértice 1047, de coordenadas N=7.538.172,74m e E=530.826,74m; daí, segue
com  o  azimute  de  249°38'40”,  na  distância  de  145,61m,  até  o  vértice  1048,  de
coordenadas  N=7.538.122,09m  e  E=530.690,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
261°36'51”,  na  distância  de  134,07m,  até  o  vértice  1049,  de  coordenadas
N=7.538.102,54m  e E=530.557,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  152°45'9”,  na
distância  de  144,82m,  até  o  vértice  1050,  de  coordenadas  N=7.537.973,79m  e
E=530.623,90m; daí, segue com o azimute de 223°47'34”, na distância de 129,64m,
até o vértice 1051, de coordenadas N=7.537.880,21m e E=530.534,18m; daí, segue
com  o  azimute  de  312°31'59”,  na  distância  de  63,50m,  até  o  vértice  1052,  de
coordenadas  N=7.537.923,14m  e  E=530.487,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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200°20'9”,  na  distância  de  224,72m,  até  o  vértice  1053,  de  coordenadas
N=7.537.712,42m  e E=530.409,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  310°57'8”,  na
distância  de  77,35m,  até  o  vértice  1054,  de  coordenadas  N=7.537.763,12m  e
E=530.350,87m; daí, segue com o azimute de 275°15'51”, na distância de 43,14m,
até o vértice 1055, de coordenadas N=7.537.767,08m e E=530.307,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  163°17'22”,  na  distância  de  81,53m,  até  o  vértice  1056,  de
coordenadas  N=7.537.689,00m  e  E=530.331,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
113°35'23”,  na  distância  de  68,07m,  até  o  vértice  1057,  de  coordenadas
N=7.537.661,76m e E=530.393,74m; daí,  segue com o azimute de 202°47'29”,  na
distância  de  211,62m,  até  o  vértice  1058,  de  coordenadas  N=7.537.466,66m  e
E=530.311,76m; daí, segue com o azimute de 291°29'19”, na distância de 255,69m,
até o vértice 1059, de coordenadas N=7.537.560,32m e E=530.073,85m; daí, segue
com  o  azimute  de  210°36'19”,  na  distância  de  99,68m,  até  o  vértice  1060,  de
coordenadas  N=7.537.474,52m  e  E=530.023,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
151°55'26”,  na  distância  de  66,31m,  até  o  vértice  1061,  de  coordenadas
N=7.537.416,02m e E=530.054,30m; daí,  segue com o azimute de 204°32'59”,  na
distância  de  150,16m,  até  o  vértice  1062,  de  coordenadas  N=7.537.279,43m  e
E=529.991,91m; daí, segue com o azimute de 156°20'58”, na distância de 279,98m,
até o vértice 1063, de coordenadas N=7.537.022,97m e E=530.104,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  256°40'2”,  na  distância  de  139,50m,  até  o  vértice  1064,  de
coordenadas  N=7.536.990,80m  e  E=529.968,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
229°23'12”,  na  distância  de  179,85m,  até  o  vértice  1065,  de  coordenadas
N=7.536.873,73m e E=529.831,96m; daí,  segue com o azimute de 269°51'41”,  na
distância  de  65,14m,  até  o  vértice  1066,  de  coordenadas  N=7.536.873,57m  e
E=529.766,82m; daí, segue com o azimute de 214°22'20”, na distância de 43,21m,
até o vértice 1067, de coordenadas N=7.536.837,90m e E=529.742,43m; daí, segue
com  o  azimute  de  112°48'48”,  na  distância  de  185,47m,  até  o  vértice  1068,  de
coordenadas  N=7.536.765,99m  e  E=529.913,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
123°48'35”,  na  distância  de  106,70m,  até  o  vértice  1069,  de  coordenadas
N=7.536.706,62m e E=530.002,04m; daí,  segue com o azimute de 190°21'12”,  na
distância  de  111,93m,  até  o  vértice  1070,  de  coordenadas  N=7.536.596,52m  e
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E=529.981,93m; daí, segue com o azimute de 200°3'17”, na distância de 228,11m,
até o vértice 1071, de coordenadas N=7.536.382,24m e E=529.903,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  196°13'30”,  na  distância  de  186,89m,  até  o  vértice  1072,  de
coordenadas  N=7.536.202,79m  e  E=529.851,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
121°14'2”,  na  distância  de  150,55m,  até  o  vértice  1073,  de  coordenadas
N=7.536.124,73m e E=529.980,21m; daí,  segue com o azimute de 199°15'24”,  na
distância  de  82,61m,  até  o  vértice  1074,  de  coordenadas  N=7.536.046,74m  e
E=529.952,97m; daí, segue com o azimute de 128°30'4”, na distância de 112,63m,
até o vértice 1075, de coordenadas N=7.535.976,63m e E=530.041,11m; daí, segue
com  o  azimute  de  143°10'60”,  na  distância  de  81,96m,  até  o  vértice  1076,  de
coordenadas  N=7.535.911,01m  e  E=530.090,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
112°4'26”,  na  distância  de  119,75m,  até  o  vértice  1077,  de  coordenadas
N=7.535.866,01m e E=530.201,20m; daí,  segue com o azimute de 167°14'48”,  na
distância  de  36,22m,  até  o  vértice  1078,  de  coordenadas  N=7.535.830,68m  e
E=530.209,20m; daí, segue com o azimute de 142°3'3”, na distância de 144,66m, até
o vértice 1079, de coordenadas N=7.535.716,61m e E=530.298,16m; daí, segue com
o azimute de 90°26'40”, na distância de 38,87m, até o vértice 1080, de coordenadas
N=7.535.716,31m e E=530.337,02m; daí,  segue com o azimute de 136°17'22”,  na
distância  de  113,23m,  até  o  vértice  1081,  de  coordenadas  N=7.535.634,46m  e
E=530.415,27m; daí, segue com o azimute de 137°28'25”, na distância de 148,47m,
até o vértice 1082, de coordenadas N=7.535.525,04m e E=530.515,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  216°22'10”,  na  distância  de  222,92m,  até  o  vértice  1083,  de
coordenadas  N=7.535.345,54m  e  E=530.383,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
191°53'37”,  na  distância  de  214,22m,  até  o  vértice  1084,  de  coordenadas
N=7.535.135,92m  e E=530.339,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  216°34'9”,  na
distância  de  148,04m,  até  o  vértice  1085,  de  coordenadas  N=7.535.017,03m  e
E=530.251,08m; daí, segue com o azimute de 175°39'15”, na distância de 183,93m,
até o vértice 1086, de coordenadas N=7.534.833,63m e E=530.265,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  215°57'30”,  na  distância  de  53,12m,  até  o  vértice  1087,  de
coordenadas  N=7.534.790,63m  e  E=530.233,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
292°9'44”,  na  distância  de  113,81m,  até  o  vértice  1088,  de  coordenadas
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N=7.534.833,56m  e E=530.128,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  237°59'6”,  na
distância  de  110,32m,  até  o  vértice  1089,  de  coordenadas  N=7.534.775,07m  e
E=530.034,89m; daí, segue com o azimute de 299°43'37”, na distância de 157,24m,
até o vértice 1090, de coordenadas N=7.534.853,04m e E=529.898,35m; daí, segue
com  o  azimute  de  343°54'29”,  na  distância  de  211,17m,  até  o  vértice  1091,  de
coordenadas  N=7.535.055,94m  e  E=529.839,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
311°38'35”,  na  distância  de  93,99m,  até  o  vértice  1092,  de  coordenadas
N=7.535.118,39m e E=529.769,58m; daí,  segue com o azimute de 240°14'24”,  na
distância  de  125,80m,  até  o  vértice  1093,  de  coordenadas  N=7.535.055,95m  e
E=529.660,37m; daí, segue com o azimute de 148°50'22”, na distância de 196,07m,
até o vértice 1094, de coordenadas N=7.534.888,17m e E=529.761,82m; daí, segue
com  o  azimute  de  255°59'33”,  na  distância  de  144,77m,  até  o  vértice  1095,  de
coordenadas  N=7.534.853,13m  e  E=529.621,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
187°30'48”,  na  distância  de  208,62m,  até  o  vértice  1096,  de  coordenadas
N=7.534.646,30m e E=529.594,07m; daí,  segue com o azimute de 140°59'54”,  na
distância  de  316,13m,  até  o  vértice  1097,  de  coordenadas  N=7.534.400,63m  e
E=529.793,03m; daí, segue com o azimute de 92°14'11”, na distância de 101,43m,
até o vértice 1098, de coordenadas N=7.534.396,67m e E=529.894,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°21'18”,  na  distância  de  96,19m,  até  o  vértice  1099,  de
coordenadas  N=7.534.433,70m  e  E=529.983,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
85°50'32”,  na  distância  de  188,70m,  até  o  vértice  1100,  de  coordenadas
N=7.534.447,39m e E=530.171,36m; daí,  segue com o azimute de 156°32'19”,  na
distância  de  78,12m,  até  o  vértice  1101,  de  coordenadas  N=7.534.375,72m  e
E=530.202,46m; daí, segue com o azimute de 212°25'25”, na distância de 135,17m,
até o vértice 1102, de coordenadas N=7.534.261,63m e E=530.129,99m; daí, segue
com  o  azimute  de  252°45'41”,  na  distância  de  128,49m,  até  o  vértice  1103,  de
coordenadas  N=7.534.223,55m  e  E=530.007,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
246°20'16”,  na  distância  de  227,72m,  até  o  vértice  1104,  de  coordenadas
N=7.534.132,15m e E=529.798,69m; daí,  segue com o azimute de 258°34'43”,  na
distância  de  274,48m,  até  o  vértice  1105,  de  coordenadas  N=7.534.077,80m  e
E=529.529,65m; daí, segue com o azimute de 252°37'15”, na distância de 115,66m,
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até o vértice 1106, de coordenadas N=7.534.043,25m e E=529.419,26m; daí, segue
com  o  azimute  de  222°15'22”,  na  distância  de  185,58m,  até  o  vértice  1107,  de
coordenadas  N=7.533.905,90m  e  E=529.294,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
219°6'13”,  na  distância  de  192,99m,  até  o  vértice  1108,  de  coordenadas
N=7.533.756,14m  e E=529.172,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  178°9'22”,  na
distância  de  96,80m,  até  o  vértice  1109,  de  coordenadas  N=7.533.659,39m  e
E=529.175,87m; daí, segue com o azimute de 260°47'51”, na distância de 117,01m,
até o vértice 1110, de coordenadas N=7.533.640,68m e E=529.060,37m; daí, segue
com  o  azimute  de  210°5'13”,  na  distância  de  187,73m,  até  o  vértice  1111,  de
coordenadas  N=7.533.478,24m  e  E=528.966,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
183°58'7”,  na  distância  de  125,72m,  até  o  vértice  1112,  de  coordenadas
N=7.533.352,82m  e E=528.957,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  84°25'56”,  na
distância  de  84,17m,  até  o  vértice  1113,  de  coordenadas  N=7.533.360,99m  e
E=529.041,32m; daí, segue com o azimute de 68°14'54”, na distância de 64,24m, até
o vértice 1114, de coordenadas N=7.533.384,79m e E=529.100,99m; daí, segue com
o azimute de 63°4'25”, na distância de 125,24m, até o vértice 1115, de coordenadas
N=7.533.441,51m  e  E=529.212,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  86°3'30”,  na
distância  de  97,25m,  até  o  vértice  1116,  de  coordenadas  N=7.533.448,19m  e
E=529.309,67m; daí, segue com o azimute de 0°24'23”, na distância de 61,40m, até o
vértice 1117, de coordenadas N=7.533.509,59m e E=529.310,10m; daí, segue com o
azimute de 96°51'8”, na distância de 235,65m, até o vértice 1118, de coordenadas
N=7.533.481,48m  e E=529.544,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  77°55'38”,  na
distância  de  76,15m,  até  o  vértice  1119,  de  coordenadas  N=7.533.497,41m  e
E=529.618,54m; daí, segue com o azimute de 60°41'52”, na distância de 53,83m, até
o vértice 1120, de coordenadas N=7.533.523,75m e E=529.665,48m; daí, segue com
o azimute de 64°48'18”, na distância de 115,40m, até o vértice 1121, de coordenadas
N=7.533.572,88m  e E=529.769,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  67°20'43”,  na
distância  de  147,92m,  até  o  vértice  1122,  de  coordenadas  N=7.533.629,85m  e
E=529.906,41m; daí, segue com o azimute de 116°17'29”, na distância de 42,46m,
até o vértice 1123, de coordenadas N=7.533.611,04m e E=529.944,48m; daí, segue
com  o  azimute  de  89°31'46”,  na  distância  de  78,53m,  até  o  vértice  1124,  de
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coordenadas  N=7.533.611,69m  e  E=530.023,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
35°15'45”,  na  distância  de  24,96m,  até  o  vértice  1125,  de  coordenadas
N=7.533.632,07m e E=530.037,42m; daí,  segue com o azimute de 129°12'33”,  na
distância  de  123,56m,  até  o  vértice  1126,  de  coordenadas  N=7.533.553,96m  e
E=530.133,16m; daí, segue com o azimute de 147°43'46”, na distância de 120,59m,
até o vértice 1127, de coordenadas N=7.533.452,00m e E=530.197,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  102°5'37”,  na  distância  de  142,36m,  até  o  vértice  1128,  de
coordenadas  N=7.533.422,17m  e  E=530.336,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
146°16'37”,  na  distância  de  112,47m,  até  o  vértice  1129,  de  coordenadas
N=7.533.328,63m  e E=530.399,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  218°1'19”,  na
distância  de  91,19m,  até  o  vértice  1130,  de  coordenadas  N=7.533.256,79m  e
E=530.343,02m; daí, segue com o azimute de 167°27'28”, na distância de 172,55m,
até o vértice 1131, de coordenadas N=7.533.088,35m e E=530.380,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  167°55'25”,  na  distância  de  223,43m,  até  o  vértice  1132,  de
coordenadas  N=7.532.869,87m  e  E=530.427,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
240°13'20”,  na  distância  de  100,62m,  até  o  vértice  1133,  de  coordenadas
N=7.532.819,89m  e E=530.339,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  270°2'38”,  na
distância  de  93,62m,  até  o  vértice  1134,  de  coordenadas  N=7.532.819,96m  e
E=530.246,27m; daí, segue com o azimute de 296°33'42”, na distância de 83,75m,
até o vértice 1135, de coordenadas N=7.532.857,41m e E=530.171,37m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°51'41”,  na  distância  de  110,32m,  até  o  vértice  1136,  de
coordenadas  N=7.532.841,80m  e  E=530.062,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°25'33”,  na  distância  de  107,40m,  até  o  vértice  1137,  de  coordenadas
N=7.532.779,31m e E=529.974,80m; daí,  segue com o azimute de 267°22'17”,  na
distância  de  134,36m,  até  o  vértice  1138,  de  coordenadas  N=7.532.773,15m  e
E=529.840,59m; daí, segue com o azimute de 335°13'12”, na distância de 89,32m,
até o vértice 1139, de coordenadas N=7.532.854,25m e E=529.803,15m; daí, segue
com  o  azimute  de  277°50'18”,  na  distância  de  91,36m,  até  o  vértice  1140,  de
coordenadas  N=7.532.866,71m  e  E=529.712,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
253°30'9”,  na  distância  de  87,92m,  até  o  vértice  1141,  de  coordenadas
N=7.532.841,74m  e  E=529.628,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  323°9'4”,  na
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distância  de  109,30m,  até  o  vértice  1142,  de  coordenadas  N=7.532.929,20m  e
E=529.562,80m; daí, segue com o azimute de 251°51'15”, na distância de 180,58m,
até o vértice 1143, de coordenadas N=7.532.872,96m e E=529.391,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  243°1'52”,  na  distância  de  192,60m,  até  o  vértice  1144,  de
coordenadas  N=7.532.785,62m  e  E=529.219,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
209°47'48”,  na  distância  de  289,88m,  até  o  vértice  1145,  de  coordenadas
N=7.532.534,07m  e  E=529.075,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  197°8'5”,  na
distância  de  83m,  até  o  vértice  1146,  de  coordenadas  N=7.532.454,75m  e
E=529.051,05m; daí, segue com o azimute de 229°14'54”, na distância de 90,69m,
até o vértice 1147, de coordenadas N=7.532.395,54m e E=528.982,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  274°45'18”,  na  distância  de  75,12m,  até  o  vértice  1148,  de
coordenadas  N=7.532.401,77m  e  E=528.907,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
336°44'10”,  na  distância  de  96,59m,  até  o  vértice  1149,  de  coordenadas
N=7.532.490,51m e E=528.869,33m; daí,  segue com o azimute de 244°14'59”,  na
distância  de  209,90m,  até  o  vértice  1150,  de  coordenadas  N=7.532.399,31m  e
E=528.680,27m; daí, segue com o azimute de 257°11'43”, na distância de 186,29m,
até o vértice 1151, de coordenadas N=7.532.358,03m e E=528.498,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  174°28'35”,  na  distância  de  97,66m,  até  o  vértice  1152,  de
coordenadas  N=7.532.260,82m  e  E=528.508,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
202°29'29”,  na  distância  de  212,01m,  até  o  vértice  1153,  de  coordenadas
N=7.532.064,94m e E=528.426,91m; daí,  segue com o azimute de 245°51'50”,  na
distância  de  107,30m,  até  o  vértice  1154,  de  coordenadas  N=7.532.021,06m  e
E=528.328,99m; daí, segue com o azimute de 268°8'9”, na distância de 209,50m, até
o vértice 1155, de coordenadas N=7.532.014,25m e E=528.119,60m; daí, segue com
o  azimute  de  320°15'12”,  na  distância  de  998,15m,  até  o  vértice  1156,  de
coordenadas  N=7.532.781,70m  e  E=527.481,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°4'49”,  na  distância  de  466,03m,  até  o  vértice  1157,  de  coordenadas
N=7.533.246,01m  e E=527.441,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  328°7'46”,  na
distância  de  348,78m,  até  o  vértice  1158,  de  coordenadas  N=7.533.542,21m  e
E=527.257,26m; daí, segue com o azimute de 291°48'4”, na distância de 1638,20m,
até o vértice 1159, de coordenadas N=7.534.150,62m e E=525.736,23m; daí, segue
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com  o  azimute  de  273°52'41”,  na  distância  de  759,67m,  até  o  vértice  1160,  de
coordenadas  N=7.534.201,99m  e  E=524.978,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
227°39'45”,  na  distância  de  1058,73m,  até  o  vértice  1161,  de  coordenadas
N=7.533.488,94m  e E=524.195,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  241°6'53”,  na
distância  de  576,07m,  até  o  vértice  1162,  de  coordenadas  N=7.533.210,66m  e
E=523.691,30m; daí, segue com o azimute de 331°10'10”, na distância de 132,28m,
até o vértice 1163, de coordenadas N=7.533.326,54m e E=523.627,51m; daí, segue
com  o  azimute  de  17°24'38”,  na  distância  de  309,94m,  até  o  vértice  1164,  de
coordenadas  N=7.533.622,28m  e  E=523.720,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
324°55'56”,  na  distância  de  332,91m,  até  o  vértice  1165,  de  coordenadas
N=7.533.894,76m  e E=523.528,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  58°14'41”,  na
distância  de  429,47m,  até  o  vértice  1166,  de  coordenadas  N=7.534.120,79m  e
E=523.894,16m; daí, segue com o azimute de 292°27'33”, na distância de 288,49m,
até o vértice 1167, de coordenadas N=7.534.231,00m e E=523.627,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  317°49'50”,  na  distância  de  164,21m,  até  o  vértice  1168,  de
coordenadas  N=7.534.352,71m  e  E=523.517,31m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
47°16'58”,  na  distância  de  102,63m,  até  o  vértice  1169,  de  coordenadas
N=7.534.422,33m  e  E=523.592,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  95°43'9”,  na
distância  de  174,82m,  até  o  vértice  1170,  de  coordenadas  N=7.534.404,90m  e
E=523.766,66m; daí, segue com o azimute de 64°43'16”, na distância de 230,73m,
até o vértice 1171, de coordenadas N=7.534.503,43m e E=523.975,30m; daí, segue
com  o  azimute  de  109°33'33”,  na  distância  de  276,96m,  até  o  vértice  1172,  de
coordenadas  N=7.534.410,71m  e  E=524.236,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°24'55”,  na  distância  de  145,38m,  até  o  vértice  1173,  de  coordenadas
N=7.534.555,62m  e  E=524.224,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  21°9'8”,  na
distância  de  385,50m,  até  o  vértice  1174,  de  coordenadas  N=7.534.915,15m  e
E=524.363,76m; daí, segue com o azimute de 17°21'45”, na distância de 97,14m, até
o vértice 1175, de coordenadas N=7.535.007,87m e E=524.392,75m; daí, segue com
o azimute de 299°35'1”, na distância de 246,64m, até o vértice 1176, de coordenadas
N=7.535.129,63m e E=524.178,26m; daí,  segue com o azimute de 343°11'60”,  na
distância  de  320,90m,  até  o  vértice  1177,  de  coordenadas  N=7.535.436,83m  e
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E=524.085,51m; daí, segue com o azimute de 92°29'9”, na distância de 193,21m, até
o vértice 1178, de coordenadas N=7.535.428,45m e E=524.278,55m; daí, segue com
o azimute de 63°26'8”, na distância de 248,97m, até o vértice 1179, de coordenadas
N=7.535.539,79m e E=524.501,23m; daí,  segue com o azimute de 131°30'10”,  na
distância  de  321,96m,  até  o  vértice  1180,  de  coordenadas  N=7.535.326,44m  e
E=524.742,35m; daí, segue com o azimute de 27°23'52”, na distância de 141,02m,
até o vértice 1181,

de coordenadas N=7.535.451,64m e E=524.807,25m; daí, segue com o azimute de
355°48'58”,  na  distância  de  190,70m,  até  o  vértice  1182,  de  coordenadas
N=7.535.641,82m  e E=524.793,33m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  39°24'29”,  na
distância  de  168,11m,  até  o  vértice  1183,  de  coordenadas  N=7.535.771,72m  e
E=524.900,06m; daí, segue com o azimute de 74°10'44”, na distância de 322,97m,
até o vértice 1184, de coordenadas N=7.535.859,77m e E=525.210,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  19°58'44”,  na  distância  de  380,08m,  até  o  vértice  1185,  de
coordenadas  N=7.536.216,98m  e  E=525.340,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
51°11'21”,  na  distância  de  244,11m,  até  o  vértice  1186,  de  coordenadas
N=7.536.369,97m  e E=525.530,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  47°49'15”,  na
distância  de  323,84m,  até  o  vértice  1187,  de  coordenadas  N=7.536.587,42m  e
E=525.770,85m; daí, segue com o azimute de 298°27'58”, na distância de 354,07m,
até o vértice 1188, de coordenadas N=7.536.756,18m e E=525.459,59m; daí, segue
com  o  azimute  de  30°57'41”,  na  distância  de  369,07m,  até  o  vértice  1189,  de
coordenadas  N=7.537.072,67m  e  E=525.649,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
70°33'28”,  na  distância  de  285,32m,  até  o  vértice  1190,  de  coordenadas
N=7.537.167,64m e E=525.918,52m; daí,  segue com o azimute de 118°36'31”,  na
distância  de  396,52m,  até  o  vértice  1191,  de  coordenadas  N=7.536.977,77m  e
E=526.266,63m; daí, segue com o azimute de 226°27'33”, na distância de 145,48m,
até o vértice 1192, de coordenadas N=7.536.877,55m e E=526.161,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  135°22'16”,  na  distância  de  213,77m,  até  o  vértice  1193,  de
coordenadas  N=7.536.725,42m  e  E=526.311,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
35°51'23”,  na  distância  de  136,90m,  até  o  vértice  1194,  de  coordenadas
N=7.536.836,38m  e  E=526.391,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  66°8'48”,  na
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distância  de  95,94m,  até  o  vértice  1195,  de  coordenadas  N=7.536.875,17m  e
E=526.479,27m; daí, segue com o azimute de 51°21'3”, na distância de 84,52m, até o
vértice 1196, de coordenadas N=7.536.927,96m e E=526.545,28m; daí, segue com o
azimute de 73°3'42”,  na distância de 89,48m, até o vértice 1197, de coordenadas
N=7.536.954,03m e E=526.630,89m; daí,  segue com o azimute de 149°48'52”,  na
distância  de  192,15m,  até  o  vértice  1198,  de  coordenadas  N=7.536.787,93m  e
E=526.727,50m; daí, segue com o azimute de 83°24'31”, na distância de 200,35m,
até o vértice 1199, de coordenadas N=7.536.810,93m e E=526.926,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  129°26'40”,  na  distância  de  90,39m,  até  o  vértice  1200,  de
coordenadas  N=7.536.753,50m  e  E=526.996,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
89°54'44”,  na  distância  de  62,64m,  até  o  vértice  1201,  de  coordenadas
N=7.536.753,60m  e E=527.058,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  51°16'32”,  na
distância  de  117,17m,  até  o  vértice  1202,  de  coordenadas  N=7.536.826,90m  e
E=527.150,38m; daí, segue com o azimute de 351°32'44”, na distância de 321,18m,
até o vértice 1203, de coordenadas N=7.537.144,59m e E=527.103,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°27'25”,  na  distância  de  376,39m,  até  o  vértice  1204,  de
coordenadas  N=7.537.121,33m  e  E=526.727,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
279°17'17”,  na  distância  de  258,51m,  até  o  vértice  1205,  de  coordenadas
N=7.537.163,05m  e E=526.472,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  243°28'5”,  na
distância  de  155,59m,  até  o  vértice  1206,  de  coordenadas  N=7.537.093,55m  e
E=526.333,17m; daí, segue com o azimute de 294°39'33”, na distância de 311,28m,
até o vértice 1207, de coordenadas N=7.537.223,43m e E=526.050,28m; daí, segue
com  o  azimute  de  334°19'46”,  na  distância  de  267,58m,  até  o  vértice  1208,  de
coordenadas  N=7.537.464,59m  e  E=525.934,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
67°27'50”,  na  distância  de  302,61m,  até  o  vértice  1209,  de  coordenadas
N=7.537.580,57m  e E=526.213,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  347°1'18”,  na
distância  de  117,50m,  até  o  vértice  1210,  de  coordenadas  N=7.537.695,07m  e
E=526.187,47m; daí, segue com o azimute de 290°13'43”, na distância de 106,77m,
até o vértice 1211, de coordenadas N=7.537.731,99m e E=526.087,29m; daí, segue
com  o  azimute  de  32°25'36”,  na  distância  de  501,85m,  até  o  vértice  1212,  de
coordenadas  N=7.538.155,59m  e  E=526.356,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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262°46'33”,  na  distância  de  294,49m,  até  o  vértice  1213,  de  coordenadas
N=7.538.118,56m e E=526.064,24m; daí,  segue com o azimute de 252°58'48”,  na
distância  de  237,71m,  até  o  vértice  1214,  de  coordenadas  N=7.538.048,98m  e
E=525.836,94m; daí, segue com o azimute de 279°39'46”, na distância de 221,09m,
até o vértice 1215, de coordenadas N=7.538.086,09m e E=525.618,99m; daí, segue
com  o  azimute  de  293°11'26”,  na  distância  de  176,64m,  até  o  vértice  1216,  de
coordenadas  N=7.538.155,65m  e  E=525.456,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
245°27'41”,  na  distância  de  234,51m,  até  o  vértice  1217,  de  coordenadas
N=7.538.058,25m  e E=525.243,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  291°26'8”,  na
distância  de  139,60m,  até  o  vértice  1218,  de  coordenadas  N=7.538.109,27m  e
E=525.113,35m; daí, segue com o azimute de 257°59'35”, na distância de 222,86m,
até o vértice 1219, de coordenadas N=7.538.062,91m e E=524.895,37m; daí, segue
com  o  azimute  de  265°41'18”,  na  distância  de  186,00m,  até  o  vértice  1220,  de
coordenadas  N=7.538.048,92m  e  E=524.709,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
239°56'22”,  na  distância  de  203,63m,  até  o  vértice  1221,  de  coordenadas
N=7.537.946,92m e E=524.533,66m; daí,  segue com o azimute de 312°53'48”,  na
distância  de  88,61m,  até  o  vértice  1222,  de  coordenadas  N=7.538.007,24m  e
E=524.468,74m; daí, segue com o azimute de 265°53'57”, na distância de 130,27m,
até o vértice 1223, de coordenadas N=7.537.997,93m e E=524.338,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  286°11'14”,  na  distância  de  149,70m,  até  o  vértice  1224,  de
coordenadas  N=7.538.039,66m  e  E=524.195,04m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
345°30'35”,  na  distância  de  277,93m,  até  o  vértice  1225,  de  coordenadas
N=7.538.308,74m e E=524.125,50m; daí,  segue com o azimute de 264°32'11”,  na
distância  de  195,65m,  até  o  vértice  1226,  de  coordenadas  N=7.538.290,12m  e
E=523.930,74m; daí, segue com o azimute de 286°31'42”, na distância de 130,63m,
até o vértice 1227, de coordenadas N=7.538.327,28m e E=523.805,51m; daí, segue
com  o  azimute  de  251°32'49”,  na  distância  de  205,39m,  até  o  vértice  1228,  de
coordenadas  N=7.538.262,27m  e  E=523.610,68m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
264°7'4”,  na  distância  de  135,19m,  até  o  vértice  1229,  de  coordenadas
N=7.538.248,41m  e E=523.476,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  21°31'27”,  na
distância  de  189,44m,  até  o  vértice  1230,  de  coordenadas  N=7.538.424,64m  e
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E=523.545,71m; daí, segue com o azimute de 357°32'36”, na distância de 106,81m,
até o vértice 1231, de coordenadas N=7.538.531,35m e E=523.541,13m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°42'54”,  na  distância  de  257,75m,  até  o  vértice  1232,  de
coordenadas  N=7.538.494,21m  e  E=523.286,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
193°45'46”,  na  distância  de  233,99m,  até  o  vértice  1233,  de  coordenadas
N=7.538.266,93m  e  E=523.230,40m;  daí,  segue com  o  azimute  de  251°11'6”,  na
distância  de  215,63m,  até  o  vértice  1234,  de  coordenadas  N=7.538.197,39m  e
E=523.026,29m; daí, segue com o azimute de 304°30'45”, na distância de 90,06m,
até o vértice 1235, de coordenadas N=7.538.248,42m e E=522.952,08m; daí, segue
com  o  azimute  de  229°36'41”,  na  distância  de  121,76m,  até  o  vértice  1236,  de
coordenadas  N=7.538.169,52m  e  E=522.859,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
281°10'49”,  na  distância  de  383,02m,  até  o  vértice  1237,  de  coordenadas
N=7.538.243,79m  e E=522.483,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  289°4'59”,  na
distância  de  382,81m,  até  o  vértice  1238,  de  coordenadas  N=7.538.368,94m  e
E=522.121,82m; daí, segue com o azimute de 223°34'31”, na distância de 134,43m,
até o vértice 1239, de coordenadas N=7.538.271,55m e E=522.029,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  266°35'41”,  na  distância  de  311,32m,  até  o  vértice  1240,  de
coordenadas  N=7.538.253,06m  e  E=521.718,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
329°37'14”,  na  distância  de  155,89m,  até  o  vértice  1241,  de  coordenadas
N=7.538.387,55m e E=521.639,56m; daí,  segue com o azimute de 281°18'51”,  na
distância  de  260,20m,  até  o  vértice  1242,  de  coordenadas  N=7.538.438,60m  e
E=521.384,42m; daí, segue com o azimute de 23°6'42”, na distância de 378,16m, até
o vértice 1243, de coordenadas N=7.538.786,40m e E=521.532,85m; daí, segue com
o  azimute  de  107°43'48”,  na  distância  de  243,50m,  até  o  vértice  1244,  de
coordenadas  N=7.538.712,25m  e  E=521.764,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
86°33'33”,  na  distância  de  385,66m,  até  o  vértice  1245,  de  coordenadas
N=7.538.735,40m  e E=522.149,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  58°55'44”,  na
distância  de  449,33m,  até  o  vértice  1246,  de  coordenadas  N=7.538.967,30m  e
E=522.534,61m; daí, segue com o azimute de 62°35'1”, na distância de 282,15m, até
o vértice 1247, de coordenadas N=7.539.097,21m e E=522.785,07m; daí, segue com
o  azimute  de  105°33'37”,  na  distância  de  380,40m,  até  o  vértice  1248,  de
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coordenadas  N=7.538.995,17m  e  E=523.151,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
56°20'1”,  na  distância  de  234,09m,  até  o  vértice  1249,  de  coordenadas
N=7.539.124,94m  e E=523.346,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  44°59'12”,  na
distância  de  341,13m,  até  o  vértice  1250,  de  coordenadas  N=7.539.366,22m  e
E=523.587,52m; daí, segue com o azimute de 74°29'40”, na distância de 259,84m,
até o vértice 1251, de coordenadas N=7.539.435,68m e E=523.837,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  67°53'6”,  na  distância  de  480,67m,  até  o  vértice  1252,  de
coordenadas  N=7.539.616,64m  e  E=524.283,21m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
64°14'2”,  na  distância  de  298,74m,  até  o  vértice  1253,  de  coordenadas
N=7.539.746,50m  e E=524.552,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  85°43'20”,  na
distância  de  186,01m,  até  o  vértice  1254,  de  coordenadas  N=7.539.760,38m  e
E=524.737,75m; daí, segue com o azimute de 93°21'35”, na distância de 256,27m,
até o vértice 1255, de coordenadas N=7.539.745,36m e E=524.993,58m; daí, segue
com  o  azimute  de  23°29'15”,  na  distância  de  134,67m,  até  o  vértice  1256,  de
coordenadas  N=7.539.868,87m  e  E=525.047,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
101°48'28”,  na  distância  de  190,73m,  até  o  vértice  1257,  de  coordenadas
N=7.539.829,84m  e E=525.233,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  64°55'42”,  na
distância  de  153,65m,  até  o  vértice  1258,  de  coordenadas  N=7.539.894,95m  e
E=525.373,11m; daí, segue com o azimute de 349°42'38”, na distância de 155,52m,
até o vértice 1259, de coordenadas N=7.540.047,97m e E=525.345,33m; daí, segue
com  o  azimute  de  278°50'48”,  na  distância  de  172,24m,  até  o  vértice  1260,  de
coordenadas  N=7.540.074,46m  e  E=525.175,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
330°51'41”,  na  distância  de  121,54m,  até  o  vértice  1261,  de  coordenadas
N=7.540.180,62m  e  E=525.115,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  349°18'9”,  na
distância  de  138,71m,  até  o  vértice  1262,  de  coordenadas  N=7.540.316,92m  e
E=525.090,22m; daí, segue com o azimute de 274°58'60”, na distância de 214,19m,
até o vértice 1263, de coordenadas N=7.540.335,52m e E=524.876,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  282°31'31”,  na  distância  de  256,52m,  até  o  vértice  1264,  de
coordenadas  N=7.540.391,15m  e  E=524.626,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°5'4”,  na  distância  de  206,69m,  até  o  vértice  1265,  de  coordenadas
N=7.540.534,95m  e E=524.477,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  326°20'7”,  na
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distância  de  117,02m,  até  o  vértice  1266,  de  coordenadas  N=7.540.632,35m  e
E=524.413,09m; daí, segue com o azimute de 355°24'47”, na distância de 116,28m,
até o vértice 1267, de coordenadas N =7.540.748,26m e E=524.403,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  41°52'12”,  na  distância  de  180,65m,  até  o  vértice  1268,  de
coordenadas  N=7.540.882,78m  e  E=524.524,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
321°20'33”,  na  distância  de  237,58m,  até  o  vértice  1269,  de  coordenadas
N=7.541.068,31m e E=524.375,95m; daí,  segue com o azimute de 236°18'28”,  na
distância  de  133,78m,  até  o  vértice  1270,  de  coordenadas  N=7.540.994,10m  e
E=524.264,64m; daí, segue com o azimute de 225°1'7”, na distância de 131,18m, até
o vértice 1271, de coordenadas N=7.540.901,37m e E=524.171,86m; daí, segue com
o  azimute  de  328°14'27”,  na  distância  de  229,08m,  até  o  vértice  1272,  de
coordenadas  N=7.541.096,15m  e  E=524.051,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
299°43'19”,  na  distância  de  112,16m,  até  o  vértice  1273,  de  coordenadas
N=7.541.151,76m e E=523.953,88m; daí,  segue com o azimute de 326°26'15”,  na
distância  de  175,53m,  até  o  vértice  1274,  de  coordenadas  N=7.541.298,02m  e
E=523.856,84m; daí, segue com o azimute de 236°24'5”, na distância de 285,41m,
até o vértice 1275, de coordenadas N=7.541.140,08m e E=523.619,12m; daí, segue
com  o  azimute  de  226°46'42”,  na  distância  de  226,91m,  até  o  vértice  1276,  de
coordenadas  N=7.540.984,69m  e  E=523.453,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
292°50'20”,  na  distância  de  143,10m,  até  o  vértice  1277,  de  coordenadas
N=7.541.040,23m e E=523.321,88m; daí,  segue com o azimute de 295°16'39”,  na
distância  de  368,33m,  até  o  vértice  1278,  de  coordenadas  N=7.541.197,51m  e
E=522.988,81m; daí, segue com o azimute de 224°0'26”, na distância de 142,13m,
até o vértice 1279, de coordenadas N=7.541.095,29m e E=522.890,07m; daí, segue
com  o  azimute  de  225°22'2”,  na  distância  de  158,10m,  até  o  vértice  1280,  de
coordenadas  N=7.540.984,21m  e  E=522.777,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
276°10'34”,  na  distância  de  221,12m,  até  o  vértice  1281,  de  coordenadas
N=7.541.008,00m e E=522.557,73m; daí,  segue com o azimute de 304°18'34”,  na
distância  de  129,49m,  até  o  vértice  1282,  de  coordenadas  N=7.541.080,99m  e
E=522.450,77m; daí, segue com o azimute de 357°58'26”, na distância de 382,63m,
até o vértice 1283, de coordenadas N=7.541.463,38m e E=522.437,24m; daí, segue
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com  o  azimute  de  27°34'54”,  na  distância  de  119,24m,  até  o  vértice  1284,  de
coordenadas  N=7.541.569,07m  e  E=522.492,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
312°47'59”,  na  distância  de  120,06m,  até  o  vértice  1285,  de  coordenadas
N=7.541.650,64m e E=522.404,36m; daí,  segue com o azimute de 306°44'42”,  na
distância  de  99,99m,  até  o  vértice  1286,  de  coordenadas  N=7.541.710,46m  e
E=522.324,23m; daí, segue com o azimute de 321°25'11”, na distância de 138,28m,
até o vértice 1287, de coordenadas N=7.541.818,56m e E=522.238,00m; daí, segue
com  o  azimute  de  247°27'58”,  na  distância  de  60,49m,  até  o  vértice  1288,  de
coordenadas  N=7.541.795,38m  e  E=522.182,12m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
207°40'50”,  na  distância  de  242,78m,  até  o  vértice  1289,  de  coordenadas
N=7.541.580,38m e E=522.069,34m; daí,  segue com o azimute de 242°41'41”,  na
distância  de  192,13m,  até  o  vértice  1290,  de  coordenadas  N=7.541.492,25m  e
E=521.898,62m; daí, segue com o azimute de 170°39'26”, na distância de 124,30m,
até o vértice 1291, de coordenadas N=7.541.369,60m e E=521.918,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  229°4'1”,  na  distância  de  139,46m,  até  o  vértice  1292,  de
coordenadas  N=7.541.278,23m  e  E=521.813,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
280°52'33”,  na  distância  de  159,40m,  até  o  vértice  1293,  de  coordenadas
N=7.541.308,30m e E=521.656,90m; daí,  segue com o azimute de 263°37'48”,  na
distância  de  110,15m,  até  o  vértice  1294,  de  coordenadas  N=7.541.296,08m  e
E=521.547,43m; daí, segue com o azimute de 223°22'11”, na distância de 104,50m,
até o vértice 1295, de coordenadas N=7.541.220,12m e E=521.475,67m; daí, segue
com  o  azimute  de  289°18'28”,  na  distância  de  53,21m,  até  o  vértice  1296,  de
coordenadas  N=7.541.237,71m  e  E=521.425,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
339°28'40”,  na  distância  de  153,15m,  até  o  vértice  1297,  de  coordenadas
N=7.541.381,14m e E=521.371,76m; daí,  segue com o azimute de 323°45'19”,  na
distância  de  78,84m,  até  o  vértice  1298,  de  coordenadas  N=7.541.444,72m  e
E=521.325,15m; daí, segue com o azimute de 14°13'37”, na distância de 98,02m, até
o vértice 1299, de coordenadas N=7.541.539,73m e E=521.349,24m; daí, segue com
o azimute de 5°21'39”, na distância de 221,22m, até o vértice 1300, de coordenadas
N=7.541.759,99m  e E=521.369,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  359°31'7”,  na
distância  de  176,41m,  até  o  vértice  1301,  de  coordenadas  N=7.541.936,39m  e
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E=521.368,42m; daí, segue com o azimute de 257°39'46”, na distância de 251,26m,
até o vértice 1302, de coordenadas N=7.541.882,71m e E=521.122,96m; daí, segue
com  o  azimute  de  324°52'3”,  na  distância  de  105,85m,  até  o  vértice  1303,  de
coordenadas  N=7.541.969,27m  e  E=521.062,05m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
271°12'9”,  na  distância  de  146,92m,  até  o  vértice  1304,  de  coordenadas
N=7.541.972,35m e E=520.915,16m; daí,  segue com o azimute de 349°26'43”,  na
distância  de  102,83m,  até  o  vértice  1305,  de  coordenadas  N=7.542.073,45m  e
E=520.896,32m; daí, segue com o azimute de 359°24'9”, na distância de 113,07m,
até o vértice 1306, de coordenadas N=7.542.186,52m e E=520.895,14m; daí, segue
com  o  azimute  de  271°25'56”,  na  distância  de  79,39m,  até  o  vértice  1307,  de
coordenadas  N=7.542.188,50m  e  E=520.815,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
305°16'23”,  na  distância  de  133,22m,  até  o  vértice  1308,  de  coordenadas
N=7.542.265,43m  e E=520.707,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  35°50'25”,  na
distância  de  123,39m,  até  o  vértice  1309,  de  coordenadas  N=7.542.365,46m  e
E=520.779,27m; daí, segue com o azimute de 72°40'8”, na distância de 106,49m, até
o vértice 1310, de coordenadas N=7.542.397,18m e E=520.880,92m; daí, segue com
o  azimute  de  104°22'41”,  na  distância  de  148,81m,  até  o  vértice  1311,  de
coordenadas  N=7.542.360,23m  e  E=521.025,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
70°40'23”,  na  distância  de  79,76m,  até  o  vértice  1312,  de  coordenadas
N=7.542.386,63m e E=521.100,33m; daí,  segue com o azimute de 104°42'43”,  na
distância  de  205,04m,  até  o  vértice  1313,  de  coordenadas  N=7.542.334,56m  e
E=521.298,65m; daí, segue com o azimute de 57°28'16”, na distância de 239,30m,
até o vértice 1314, de coordenadas N=7.542.463,24m e E=521.500,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  353°13'7”,  na  distância  de  59,53m,  até  o  vértice  1315,  de
coordenadas  N=7.542.522,35m  e  E=521.493,38m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
286°12'27”,  na  distância  de  199,22m,  até  o  vértice  1316,  de  coordenadas
N=7.542.577,96m  e  E=521.302,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  2°52'31”,  na
distância  de  95,70m,  até  o  vértice  1317,  de  coordenadas  N=7.542.673,54m  e
E=521.306,87m; daí, segue com o azimute de 319°6'2”, na distância de 69,65m, até o
vértice 1318, de coordenadas N=7.542.726,18m e E=521.261,27m; daí, segue com o
azimute de 325°22'11”, na distância de 39,43m, até o vértice 1319, de coordenadas
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N=7.542.758,62m  e E=521.238,86m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  18°13'53”,  na
distância  de  84,46m,  até  o  vértice  1320,  de  coordenadas  N=7.542.838,85m  e
E=521.265,29m; daí, segue com o azimute de 53°57'7”, na distância de 78,84m, até o
vértice 1321, de coordenadas N=7.542.885,24m e E=521.329,03m; daí, segue com o
azimute de 18°7'24”,  na distância de 71,39m, até o vértice 1322, de coordenadas
N=7.542.953,09m  e E=521.351,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  309°39'8”,  na
distância  de  51,69m,  até  o  vértice  1323,  de  coordenadas  N=7.542.986,08m  e
E=521.311,44m; daí, segue com o azimute de 309°5'4”, na distância de 116,76m, até
o vértice 1324, de coordenadas N=7.543.059,69m e E=521.220,81m; daí, segue com
o azimute de 272°9'31”, na distância de 75,32m, até o vértice 1325, de coordenadas
N=7.543.062,53m  e E=521.145,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  257°19'7”,  na
distância  de  100,11m,  até  o  vértice  1326,  de  coordenadas  N=7.543.040,55m  e
E=521.047,87m; daí, segue com o azimute de 295°26'37”, na distância de 155,46m,
até o vértice 1327, de coordenadas N=7.543.107,34m e E=520.907,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  350°24'52”,  na  distância  de  158,13m,  até  o  vértice  1328,  de
coordenadas  N=7.543.263,25m  e  E=520.881,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
86°44'39”,  na  distância  de  184,69m,  até  o  vértice  1329,  de  coordenadas
N=7.543.273,74m  e E=521.065,56m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  98°22'51”,  na
distância  de  239,14m,  até  o  vértice  1330,  de  coordenadas  N=7.543.238,89m  e
E=521.302,15m; daí, segue com o azimute de 50°41'3”, na distância de 197,78m, até
o vértice 1331, de coordenadas N=7.543.364,20m e E=521.455,16m; daí, segue com
o  azimute  de  319°26'54”,  na  distância  de  315,76m,  até  o  vértice  1332,  de
coordenadas  N=7.543.604,12m  e  E=521.249,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
294°22'25”,  na  distância  de  202,30m,  até  o  vértice  1333,  de  coordenadas
N=7.543.687,61m  e E=521.065,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  277°57'6”,  na
distância  de  151,08m,  até  o  vértice  1334,  de  coordenadas  N=7.543.708,51m  e
E=520.915,98m; daí, segue com o azimute de 252°59'37”, na distância de 178,23m,
até o vértice 1335, de coordenadas N=7.543.656,38m e E=520.745,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°40'57”,  na  distância  de  214,99m,  até  o  vértice  1336,  de
coordenadas  N=7.543.621,57m  e  E=520.533,38m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
346°25'50”,  na  distância  de  207,53m,  até  o  vértice  1337,  de  coordenadas
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N=7.543.823,31m e E=520.484,69m; daí,  segue com o azimute de 305°38'59”,  na
distância  de  196,92m,  até  o  vértice  1338,  de  coordenadas  N=7.543.938,09m  e
E=520.324,67m; daí, segue com o azimute de 248°45'30”, na distância de 201,58m,
até o vértice 1339, de coordenadas N=7.543.865,05m e E=520.136,78m; daí, segue
com  o  azimute  de  247°11'53”,  na  distância  de  332,02m,  até  o  vértice  1340,  de
coordenadas  N=7.543.736,38m  e  E=519.830,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
234°17'43”,  na  distância  de  137,08m,  até  o  vértice  1341,  de  coordenadas
N=7.543.656,38m  e E=519.719,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  249°9'44”,  na
distância  de  264,25m,  até  o  vértice  1342,  de  coordenadas  N=7.543.562,38m  e
E=519.472,44m; daí, segue com o azimute de 304°36'27”, na distância de 122,61m,
até o vértice 1343, de coordenadas N=7.543.632,02m e E=519.371,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  359°59'21”,  na  distância  de  288,68m,  até  o  vértice  1344,  de
coordenadas  N=7.543.920,70m  e  E=519.371,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
258°57'9”,  na  distância  de  163,02m,  até  o  vértice  1345,  de  coordenadas
N=7.543.889,46m  e  E=519.211,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  334°56'9”,  na
distância  de  238,05m,  até  o  vértice  1346,  de  coordenadas  N=7.544.105,10m  e
E=519.110,62m; daí, segue com o azimute de 265°9'6”, na distância de 177,53m, até
o vértice 1347, de coordenadas N=7.544.090,09m e E=518.933,72m; daí, segue com
o  azimute  de  221°25'48”,  na  distância  de  196,67m,  até  o  vértice  1348,  de
coordenadas  N=7.543.942,63m  e  E=518.803,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
160°2'41”,  na  distância  de  175,36m,  até  o  vértice  1349,  de  coordenadas
N=7.543.777,80m e E=518.863,43m; daí,  segue com o azimute de 232°57'42”,  na
distância  de  327,18m,  até  o  vértice  1350,  de  coordenadas  N=7.543.580,73m  e
E=518.602,27m; daí, segue com o azimute de 304°32'50”, na distância de 71m, até o
vértice 1351, de coordenadas N=7.543.620,99m e E=518.543,79m; daí, segue com o
azimute de 358°2'24”,  na  distância  de 185m, até o vértice 1352,  de coordenadas
N=7.543.805,88m e E=518.537,46m; daí,  segue com o azimute de 272°19'24”,  na
distância  de  48,36m,  até  o  vértice  1353,  de  coordenadas  N=7.543.807,84m  e
E=518.489,14m; daí, segue com o azimute de 234°37'37”, na distância de 268,82m,
até o vértice 1354, de coordenadas N=7.543.652,22m e E=518.269,94m; daí, segue
com  o  azimute  de  269°38'26”,  na  distância  de  170,76m,  até  o  vértice  1355,  de
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coordenadas  N=7.543.651,15m  e  E=518.099,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°56'19”,  na  distância  de  50,84m,  até  o  vértice  1356,  de  coordenadas
N=7.543.701,61m e E=518.105,33m; daí,  segue com o azimute de 310°42'39”,  na
distância  de  165,18m,  até  o  vértice  1357,  de  coordenadas  N=7.543.809,35m  e
E=517.980,12m; daí, segue com o azimute de 357°0'10”, na distância de 466,78m,
até o vértice 1358, de coordenadas N=7.544.275,49m e E=517.955,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  244°21'9”,  na  distância  de  289,31m,  até  o  vértice  1359,  de
coordenadas  N=7.544.150,26m  e  E=517.694,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
314°10'41”,  na  distância  de  169,83m,  até  o  vértice  1360,  de  coordenadas
N=7.544.268,62m e E=517.573,11m; daí,  segue com o azimute de 269°57'56”,  na
distância  de  128,74m,  até  o  vértice  1361,  de  coordenadas  N=7.544.268,54m  e
E=517.444,37m; daí, segue com o azimute de 226°32'25”, na distância de 90,97m,
até o vértice 1362, de coordenadas N=7.544.205,96m e E=517.378,34m; daí, segue
com  o  azimute  de  222°16'43”,  na  distância  de  183,19m,  até  o  vértice  1363,  de
coordenadas  N=7.544.070,42m  e  E=517.255,10m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
179°14'3”,  na  distância  de  123,80m,  até  o  vértice  1364,  de  coordenadas
N=7.543.946,64m e E=517.256,75m; daí,  segue com o azimute de 237°15'20”,  na
distância  de  132,29m,  até  o  vértice  1365,  de  coordenadas  N=7.543.875,08m  e
E=517.145,49m; daí, segue com o azimute de 236°25'4”, na distância de 175,04m,
até o vértice 1366, de coordenadas N=7.543.778,26m e E=516.999,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°26'25”,  na  distância  de  96,52m,  até  o  vértice  1367,  de
coordenadas  N=7.543.698,66m  e  E=516.945,07m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
156°53'38”,  na  distância  de  118,20m,  até  o  vértice  1368,  de  coordenadas
N=7.543.589,94m e E=516.991,46m; daí,  segue com o azimute de 227°31'47”,  na
distância  de  291,40m,  até  o  vértice  1369,  de  coordenadas  N=7.543.393,19m  e
E=516.776,52m; daí, segue com o azimute de 221°7'20”, na distância de 206,04m,
até o vértice 1370, de coordenadas N=7.543.237,98m e E=516.641,01m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°56'52”,  na  distância  de  233,78m,  até  o  vértice  1371,  de
coordenadas  N=7.543.142,69m  e  E=516.427,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
180°24'1”,  na  distância  de  163,77m,  até  o  vértice  1372,  de  coordenadas
N=7.542.978,93m e E=516.426,38m; daí,  segue com o azimute de 278°51'17”,  na
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distância  de  235,78m,  até  o  vértice  1373,  de  coordenadas  N=7.543.015,22m  e
E=516.193,41m; daí, segue com o azimute de 292°44'59”, na distância de 90,53m,
até o vértice 1374, de coordenadas N=7.543.050,23m e E=516.109,92m; daí, segue
com  o  azimute  de  258°49'22”,  na  distância  de  280,54m,  até  o  vértice  1375,  de
coordenadas  N=7.542.995,85m  e  E=515.834,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
219°3'49”,  na  distância  de  282,84m,  até  o  vértice  1376,  de  coordenadas
N=7.542.776,24m e E=515.656,46m; daí,  segue com o azimute de 165°38'28”,  na
distância  de  154,40m,  até  o  vértice  1377,  de  coordenadas  N=7.542.626,66m  e
E=515.694,75m; daí, segue com o azimute de 200°23'55”, na distância de 259,71m,
até o vértice 1378, de coordenadas N=7.542.383,23m e E=515.604,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  242°41'5”,  na  distância  de  217,91m,  até  o  vértice  1379,  de
coordenadas  N=7.542.283,24m  e  E=515.410,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
279°51'8”,  na  distância  de  114,48m,  até  o  vértice  1380,  de  coordenadas
N=7.542.302,83m e E=515.297,83m; daí,  segue com o azimute de 265°33'41”,  na
distância  de  184,80m,  até  o  vértice  1381,  de  coordenadas  N=7.542.288,52m  e
E=515.113,59m; daí, segue com o azimute de 219°20'2”, na distância de 256,86m,
até o vértice 1382, de coordenadas N=7.542.089,85m e E=514.950,78m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°2'17”,  na  distância  de  67,61m,  até  o  vértice  1383,  de
coordenadas  N=7.542.061,32m  e  E=514.889,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
187°52'46”,  na  distância  de  92,92m,  até  o  vértice  1384,  de  coordenadas
N=7.541.969,28m e E=514.876,75m; daí,  segue com o azimute de 115°31'43”,  na
distância  de  162,01m,  até  o  vértice  1385,  de  coordenadas  N=7.541.899,46m  e
E=515.022,95m; daí, segue com o azimute de 138°24'5”, na distância de 98,51m, até
o vértice 1386, de coordenadas N=7.541.825,79m e E=515.088,35m; daí, segue com
o  azimute  de  229°43'10”,  na  distância  de  241,10m,  até  o  vértice  1387,  de
coordenadas  N=7.541.669,91m  e  E=514.904,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
220°4'46”,  na  distância  de  205,37m,  até  o  vértice  1388,  de  coordenadas
N=7.541.512,77m  e E=514.772,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  256°58'2”,  na
distância  de  343,86m,  até  o  vértice  1389,  de  coordenadas  N=7.541.435,23m  e
E=514.437,19m; daí, segue com o azimute de 352°1'33”, na distância de 71,25m, até
o vértice 1390, de coordenadas N=7.541.505,79m e E=514.427,31m; daí, segue com
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o azimute de 293°31'36”, na distância de 75,72m, até o vértice 1391, de coordenadas
N=7.541.536,02m e E=514.357,88m; daí,  segue com o azimute de 325°22'45”,  na
distância  de  123,16m,  até  o  vértice  1392,  de  coordenadas  N=7.541.637,37m  e
E=514.287,91m; daí, segue com o azimute de 257°54'1”, na distância de 220,79m,
até o vértice 1393, de coordenadas N=7.541.591,09m e E=514.072,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  249°24'30”,  na  distância  de  227,69m,  até  o  vértice  1394,  de
coordenadas  N=7.541.511,01m  e  E=513.858,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
252°59'44”,  na  distância  de  246,77m,  até  o  vértice  1395,  de  coordenadas
N=7.541.438,84m  e E=513.622,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  215°5'60”,  na
distância  de  100,87m,  até  o  vértice  1396,  de  coordenadas  N=7.541.356,31m  e
E=513.564,90m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Itamonte  e  nos  limites  do
Município de Pouso Alto; daí, segue confrontando com o Município de Pouso Alto,
com  o  azimute  de  267°52'54”,  na  distância  de  205,91m,  até  o  vértice  1397,  de
coordenadas  N=7.541.348,70m  e  E=513.359,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
267°52'52”,  na  distância  de  13,68m,  até  o  vértice  1398,  de  coordenadas
N=7.541.348,20m e E=513.345,46m; daí,  segue com o azimute de 267°52'51”,  na
distância  de  126,96m,  até  o  vértice  1399,  de  coordenadas  N=7.541.343,50m  e
E=513.218,59m; daí, segue com o azimute de 308°25'20”, na distância de 169,17m,
até o vértice 1400, de coordenadas N=7.541.448,63m e E=513.086,05m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°50'14”,  na  distância  de  87,40m,  até  o  vértice  1401,  de
coordenadas  N=7.541.436,22m  e  E=512.999,53m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
242°51'50”,  na  distância  de  346,28m,  até  o  vértice  1402,  de  coordenadas
N=7.541.278,28m  e E=512.691,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  318°57'3”,  na
distância  de  225,24m,  até  o  vértice  1403,  de  coordenadas  N=7.541.448,14m  e
E=512.543,46m; daí, segue com o azimute de 337°18'42”, na distância de 136,37m,
até o vértice 1404, de coordenadas N=7.541.573,96m e E=512.490,86m; daí, segue
com  o  azimute  de  23°26'27”,  na  distância  de  212,09m,  até  o  vértice  1405,  de
coordenadas  N=7.541.768,55m  e  E=512.575,23m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
77°11'40”,  na  distância  de  266,62m,  até  o  vértice  1406,  de  coordenadas
N=7.541.827,64m  e E=512.835,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°41'14”,  na
distância  de  246,43m,  até  o  vértice  1407,  de  coordenadas  N=7.541.892,72m  e
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E=513.072,90m; daí, segue com o azimute de 52°25'31”, na distância de 141,06m,
até o vértice 1408, de coordenadas N=7.541.978,74m e E=513.184,70m; daí, segue
com  o  azimute  de  46°1'51”,  na  distância  de  159,36m,  até  o  vértice  1409,  de
coordenadas  N=7.542.089,38m  e  E=513.299,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
106°48'39”,  na  distância  de  30,02m,  até  o  vértice  1410,  de  coordenadas
N=7.542.080,70m  e  E=513.328,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  54°0'27”,  na
distância  de  95,21m,  até  o  vértice  1411,  de  coordenadas  N=7.542.136,66m  e
E=513.405,17m; daí, segue com o azimute de 348°47'44”, na distância de 77,75m,
até o vértice 1412, de coordenadas N=7.542.212,92m e E=513.390,06m; daí, segue
com  o  azimute  de  15°5'5”,  na  distância  de  89,32m,  até  o  vértice  1413,  de
coordenadas  N=7.542.299,17m  e  E=513.413,31m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
59°10'17”,  na  distância  de  133,25m,  até  o  vértice  1414,  de  coordenadas
N=7.542.367,45m  e E=513.527,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  88°50'29”,  na
distância  de  81,03m,  até  o  vértice  1415,  de  coordenadas  N=7.542.369,09m  e
E=513.608,75m; daí, segue com o azimute de 60°19'39”, na distância de 67,36m, até
o vértice 1416, de coordenadas N=7.542.402,44m e E=513.667,27m; daí, segue com
o azimute de 65°5'6”, na distância de 100,45m, até o vértice 1417, de coordenadas
N=7.542.444,75m e E=513.758,37m; daí,  segue com o azimute de 109°13'19”,  na
distância  de  44,84m,  até  o  vértice  1418,  de  coordenadas  N=7.542.429,99m  e
E=513.800,71m; daí, segue com o azimute de 90°30'5”, na distância de 226,88m, até
o vértice 1419, de coordenadas N=7.542.428,00m e E=514.027,58m; daí, segue com
o azimute de 75°31'48”, na distância de 550,70m, até o vértice 1420, de coordenadas
N=7.542.565,61m  e  E=514.560,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°1'52”,  na
distância  de  292,49m,  até  o  vértice  1421,  de  coordenadas  N=7.542.565,45m  e
E=514.853,30m; daí, segue com o azimute de 17°2'46”, na distância de 254,68m, até
o vértice 1422, de coordenadas N=7.542.808,94m e E=514.927,96m; daí, segue com
o  azimute  de  358°25'50”,  na  distância  de  178,17m,  até  o  vértice  1423,  de
coordenadas  N=7.542.987,04m  e  E=514.923,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
8°26'59”,  na  distância  de  235,08m,  até  o  vértice  1424,  de  coordenadas
N=7.543.219,57m e E=514.957,62m; daí,  segue com o azimute de 308°19'41”,  na
distância  de  119,73m,  até  o  vértice  1425,  de  coordenadas  N=7.543.293,82m  e
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E=514.863,69m; daí, segue com o azimute de 341°9'31”, na distância de 242,28m,
até o vértice 1426, de coordenadas N=7.543.523,12m e E=514.785,45m; daí, segue
com  o  azimute  de  300°11'23”,  na  distância  de  157,39m,  até  o  vértice  1427,  de
coordenadas  N=7.543.602,27m  e  E=514.649,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
268°44'58”,  na  distância  de  81,65m,  até  o  vértice  1428,  de  coordenadas
N=7.543.600,48m e E=514.567,77m; daí,  segue com o azimute de 188°44'20”,  na
distância  de  208,16m,  até  o  vértice  1429,  de  coordenadas  N=7.543.394,74m  e
E=514.536,15m; daí, segue com o azimute de 154°21'13”, na distância de 276,64m,
até o vértice 1430, de coordenadas N=7.543.145,36m e E=514.655,88m; daí, segue
com  o  azimute  de  214°45'15”,  na  distância  de  341,98m,  até  o  vértice  1431,  de
coordenadas  N=7.542.864,39m  e  E=514.460,93m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
274°37'3”,  na  distância  de  246,17m,  até  o  vértice  1432,  de  coordenadas
N=7.542.884,21m e E=514.215,56m; daí,  segue com o azimute de 352°11'33”,  na
distância  de  139,05m,  até  o  vértice  1433,  de  coordenadas  N=7.543.021,97m  e
E=514.196,67m; daí, segue com o azimute de 267°52'22”, na distância de 203,16m,
até o vértice 1434, de coordenadas N=7.543.014,43m e E=513.993,66m; daí, segue
com  o  azimute  de  196°18'21”,  na  distância  de  139,82m,  até  o  vértice  1435,  de
coordenadas  N=7.542.880,24m  e  E=513.954,40m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
264°55'42”,  na  distância  de  109,80m,  até  o  vértice  1436,  de  coordenadas
N=7.542.870,53m  e E=513.845,03m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  217°29'8”,  na
distância  de  24,74m,  até  o  vértice  1437,  de  coordenadas  N=7.542.850,90m  e
E=513.829,98m; daí, segue com o azimute de 309°54'39”, na distância de 124,59m,
até o vértice 1438, de coordenadas N=7.542.930,84m e E=513.734,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  285°37'8”,  na  distância  de  58,76m,  até  o  vértice  1439,  de
coordenadas  N=7.542.946,65m  e  E=513.677,82m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
226°31'1”,  na  distância  de  46,61m,  até  o  vértice  1440,  de  coordenadas
N=7.542.914,58m e E=513.644,01m; daí,  segue com o azimute de 274°50'45”,  na
distância  de  95,24m,  até  o  vértice  1441,  de  coordenadas  N=7.542.922,63m  e
E=513.549,11m; daí, segue com o azimute de 340°13'22”, na distância de 79,52m,
até o vértice 1442, de coordenadas N=7.542.997,46m e E=513.522,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  294°8'39”,  na  distância  de  54,22m,  até  o  vértice  1443,  de
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coordenadas  N=7.543.019,63m  e  E=513.472,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
316°53'55”,  na  distância  de  83,83m,  até  o  vértice  1444,  de  coordenadas
N=7.543.080,84m e E=513.415,45m; daí,  segue com o azimute de 352°42'48”,  na
distância  de  48,29m,  até  o  vértice  1445,  de  coordenadas  N=7.543.128,74m  e
E=513.409,32m; daí, segue com o azimute de 70°12'30”, na distância de 45,37m, até
o vértice 1446, de coordenadas N=7.543.144,11m e E=513.452,01m; daí, segue com
o azimute de 57°43'49”, na distância de 70,85m, até o vértice 1447, de coordenadas
N=7.543.181,93m  e  E=513.511,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  42°21'15”,  na
distância  de  93,56m,  até  o  vértice  1448,  de  coordenadas  N=7.543.251,08m  e
E=513.574,95m; daí, segue com o azimute de 281°40'31”, na distância de 86,49m,
até o vértice 1449, de coordenadas N=7.543.268,58m e E=513.490,25m; daí, segue
com  o  azimute  de  259°40'45”,  na  distância  de  67,53m,  até  o  vértice  1450,  de
coordenadas  N=7.543.256,48m  e  E=513.423,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
333°35'18”,  na  distância  de  53,75m,  até  o  vértice  1451,  de  coordenadas
N=7.543.304,62m e E=513.399,90m; daí,  segue com o azimute de 267°39'53”,  na
distância  de  133,38m,  até  o  vértice  1452,  de  coordenadas  N=7.543.299,19m  e
E=513.266,64m; daí, segue com o azimute de 265°40'26”, na distância de 91,86m,
até o vértice 1453, de coordenadas N=7.543.292,26m e E=513.175,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  250°7'13”,  na  distância  de  104,45m,  até  o  vértice  1454,  de
coordenadas  N=7.543.256,74m  e  E=513.076,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
255°54'23”,  na  distância  de  185,83m,  até  o  vértice  1455,  de  coordenadas
N=7.543.211,49m e E=512.896,57m; daí,  segue com o azimute de 281°14'49”,  na
distância  de  119,76m,  até  o  vértice  1456,  de  coordenadas  N=7.543.234,84m  e
E=512.779,11m; daí, segue com o azimute de 268°36'2”, na distância de 149,37m,
até o vértice 1457, de coordenadas N=7.543.231,20m e E=512.629,79m; daí, segue
com  o  azimute  de  257°9'33”,  na  distância  de  80,31m,  até  o  vértice  1458,  de
coordenadas  N=7.543.213,35m  e  E=512.551,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
338°24'39”,  na  distância  de  146,23m,  até  o  vértice  1459,  de  coordenadas
N=7.543.349,32m e E=512.497,68m; daí,  segue com o azimute de 355°52'34”,  na
distância  de  111,70m,  até  o  vértice  1460,  de  coordenadas  N=7.543.460,73m  e
E=512.489,64m; daí, segue com o azimute de 316°2'51”, na distância de 150,33m,
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até o vértice 1461, de coordenadas N=7.543.568,96m e E=512.385,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  346°12'15”,  na  distância  de  55,49m,  até  o  vértice  1462,  de
coordenadas  N=7.543.622,84m  e  E=512.372,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
300°38'36”,  na  distância  de  89,11m,  até  o  vértice  1463,  de  coordenadas
N=7.543.668,26m  e E=512.295,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  23°12'14”,  na
distância  de  201,72m,  até  o  vértice  1464,  de  coordenadas  N=7.543.853,67m  e
E=512.374,89m; daí, segue com o azimute de 95°25'44”, na distância de 134,74m,
até o vértice 1465, de coordenadas N=7.543.840,92m e E=512.509,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  63°54'32”,  na  distância  de  166,55m,  até  o  vértice  1466,  de
coordenadas  N=7.543.914,17m  e  E=512.658,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
41°14'1”,  na  distância  de  74,80m,  até  o  vértice  1467,  de  coordenadas
N=7.543.970,42m  e E=512.707,90m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  315°40'7”,  na
distância  de  175,60m,  até  o  vértice  1468,  de  coordenadas  N=7.544.096,02m  e
E=512.585,19m; daí, segue com o azimute de 1°7'13”, na distância de 80,55m, até o
vértice 1469, de coordenadas N=7.544.176,56m e E=512.586,77m; daí, segue com o
azimute de 18°51'53”, na distância de 103,90m, até o vértice 1470, de coordenadas
N=7.544.274,87m  e E=512.620,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  64°55'58”,  na
distância  de  114,72m,  até  o  vértice  1471,  de  coordenadas  N=7.544.323,48m  e
E=512.724,28m; daí, segue com o azimute de 111°8'2”, na distância de 118,77m, até
o vértice 1472, de coordenadas N=7.544.280,66m e E=512.835,06m; daí, segue com
o  azimute  de  130°26'59”,  na  distância  de  231,69m,  até  o  vértice  1473,  de
coordenadas  N=7.544.130,35m  e  E=513.011,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
136°18'22”,  na  distância  de  120,23m,  até  o  vértice  1474,  de  coordenadas
N=7.544.043,41m  e E=513.094,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  94°22'54”,  na
distância  de  409,92m,  até  o  vértice  1475,  de  coordenadas  N=7.544.012,10m  e
E=513.503,15m; daí, segue com o azimute de 49°34'3”, na distância de 182,32m, até
o vértice 1476, de coordenadas N=7.544.130,34m e E=513.641,92m; daí, segue com
o azimute de 16°18'32”, na distância de 211,19m, até o vértice 1477, de coordenadas
N=7.544.333,03m  e  E=513.701,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  73°9'21”,  na
distância  de  217,51m,  até  o  vértice  1478,  de  coordenadas  N=7.544.396,05m  e
E=513.909,41m; daí, segue com o azimute de 105°8'59”, na distância de 181,88m,
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até o vértice 1479, de coordenadas N=7.544.348,52m e E=514.084,96m; daí, segue
com  o  azimute  de  102°14'13”,  na  distância  de  336,16m,  até  o  vértice  1480,  de
coordenadas  N=7.544.277,27m  e  E=514.413,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°30'13”,  na  distância  de  327,48m,  até  o  vértice  1481,  de  coordenadas
N=7.544.510,83m  e E=514.643,04m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  52°43'13”,  na
distância  de  277,30m,  até  o  vértice  1482,  de  coordenadas  N=7.544.678,80m  e
E=514.863,68m; daí, segue com o azimute de 331°53'47”, na distância de 100,52m,
até o vértice 1483, de coordenadas N=7.544.767,46m e E=514.816,33m; daí, segue
com  o  azimute  de  15°6'25”,  na  distância  de  153,40m,  até  o  vértice  1484,  de
coordenadas  N=7.544.915,56m  e  E=514.856,31m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
54°27'5”,  na  distância  de  180,46m,  até  o  vértice  1485,  de  coordenadas
N=7.545.020,48m  e E=515.003,14m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  61°10'40”,  na
distância  de  338,09m,  até  o  vértice  1486,  de  coordenadas  N=7.545.183,47m  e
E=515.299,35m; daí, segue com o azimute de 326°17'47”, na distância de 367,96m,
até o vértice 1487, de coordenadas N=7.545.489,59m e E=515.095,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  39°49'31”,  na  distância  de  122,08m,  até  o  vértice  1488,  de
coordenadas  N=7.545.583,35m  e  E=515.173,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
22°8'45”,  na  distância  de  115,40m,  até  o  vértice  1489,  de  coordenadas
N=7.545.690,23m e E=515.216,85m; daí,  segue com o azimute de 282°59'11”,  na
distância  de  211,21m,  até  o  vértice  1490,  de  coordenadas  N=7.545.737,69m  e
E=515.011,05m; daí, segue com o azimute de 339°3'5”, na distância de 230,93m, até
o vértice 1491, de coordenadas N=7.545.953,36m e E=514.928,48m; daí, segue com
o  azimute  de  358°32'46”,  na  distância  de  176,31m,  até  o  vértice  1492,  de
coordenadas  N=7.546.129,62m  e  E=514.924,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
62°6'19”,  na  distância  de  228,37m,  até  o  vértice  1493,  de  coordenadas
N=7.546.236,46m  e E=515.125,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  85°47'56”,  na
distância  de  269,90m,  até  o  vértice  1494,  de  coordenadas  N=7.546.256,23m  e
E=515.395,02m; daí, segue com o azimute de 72°33'54”, na distância de 501,93m,
até o vértice 1495, de coordenadas N=7.546.406,62m e E=515.873,89m; daí, segue
com  o  azimute  de  355°35'19”,  na  distância  de  154,77m,  até  o  vértice  1496,  de
coordenadas  N=7.546.560,93m  e  E=515.861,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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66°55'9”,  na  distância  de  84,11m,  até  o  vértice  1497,  de  coordenadas
N=7.546.593,91m e E=515.939,36m; daí,  segue com o azimute de 315°32'50”,  na
distância  de  39,43m,  até  o  vértice  1498,  de  coordenadas  N=7.546.622,06m  e
E=515.911,75m; daí, segue com o azimute de 347°10'3”, na distância de 148,31m,
até o vértice 1499, de coordenadas N=7.546.766,66m e E=515.878,81m; daí, segue
com  o  azimute  de  331°6'32”,  na  distância  de  142,29m,  até  o  vértice  1500,  de
coordenadas  N=7.546.891,24m  e  E=515.810,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
339°14'19”,  na  distância  de  113,93m,  até  o  vértice  1501,  de  coordenadas
N=7.546.997,77m  e  E=515.769,68m;  daí,  segue com  o  azimute  de  11°52'54”,  na
distância  de  143,09m,  até  o  vértice  1502,  de  coordenadas  N=7.547.137,80m  e
E=515.799,14m; daí, segue com o azimute de 302°42'12”, na distância de 64,90m,
até o vértice 1503, de coordenadas N=7.547.172,87m e E=515.744,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  341°27'26”,  na  distância  de  50,31m,  até  o  vértice  1504,  de
coordenadas  N=7.547.220,57m  e  E=515.728,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
11°8'44”,  na  distância  de  86,57m,  até  o  vértice  1505,  de  coordenadas
N=7.547.305,50m  e E=515.745,26m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  312°8'56”,  na
distância  de  97,66m,  até  o  vértice  1506,  de  coordenadas  N=7.547.371,04m  e
E=515.672,86m; daí, segue com o azimute de 327°7'23”, na distância de 193,05m,
até o vértice 1507, de coordenadas N=7.547.533,16m e E=515.568,06m; daí, segue
com  o  azimute  de  73°13'21”,  na  distância  de  105,20m,  até  o  vértice  1508,  de
coordenadas  N=7.547.563,53m  e  E=515.668,79m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
33°42'9”,  na  distância  de  383,85m,  até  o  vértice  1509,  de  coordenadas
N=7.547.882,87m  e  E=515.881,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  277°8'6”,  na
distância  de  127,57m,  até  o  vértice  1510,  de  coordenadas  N=7.547.898,71m  e
E=515.755,19m; daí, segue com o azimute de 284°22'16”, na distância de 159,38m,
até o vértice 1511, de coordenadas N=7.547.938,27m e E=515.600,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  315°19'36”,  na  distância  de  251,13m,  até  o  vértice  1512,  de
coordenadas  N=7.548.116,86m  e  E=515.424,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
49°29'16”,  na  distância  de  150,39m,  até  o  vértice  1513,  de  coordenadas
N=7.548.214,55m  e  E=515.538,58m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  61°41'6”,  na
distância  de  385,40m,  até  o  vértice  1514,  de  coordenadas  N=7.548.397,35m  e
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E=515.877,87m; daí, segue com o azimute de 301°18'8”, na distância de 236,23m,
até o vértice 1515, de coordenadas N=7.548.520,09m e E=515.676,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  1°22'18”,  na  distância  de  166,30m,  até  o  vértice  1516,  de
coordenadas  N=7.548.686,34m  e  E=515.680,00m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
262°12'12”,  na  distância  de  175,78m,  até  o  vértice  1517,  de  coordenadas
N=7.548.662,49m e E=515.505,84m; daí,  segue com o azimute de 284°50'19”,  na
distância  de  139,26m,  até  o  vértice  1518,  de  coordenadas  N=7.548.698,16m  e
E=515.371,23m; daí, segue com o azimute de 291°13'9”, na distância de 360,86m,
até o vértice 1519, de coordenadas N=7.548.828,76m e E=515.034,84m; daí, segue
com  o  azimute  de  263°45'27”,  na  distância  de  290,64m,  até  o  vértice  1520,  de
coordenadas  N=7.548.797,16m  e  E=514.745,92m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
347°27'60”,  na  distância  de  328,33m,  até  o  vértice  1521,  de  coordenadas
N=7.549.117,67m e E=514.674,67m; daí,  segue com o azimute de 248°12'50”,  na
distância  de  106,52m,  até  o  vértice  1522,  de  coordenadas  N=7.549.078,14m  e
E=514.575,76m; daí, segue com o azimute de 265°43'56”, na distância de 265,93m,
até o vértice 1523, de coordenadas N=7.549.058,35m e E=514.310,56m; daí, segue
com  o  azimute  de  14°37'44”,  na  distância  de  282,26m,  até  o  vértice  1524,  de
coordenadas  N=7.549.331,46m  e  E=514.381,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
34°37'10”,  na  distância  de  201,90m,  até  o  vértice  1525,  de  coordenadas
N=7.549.497,61m  e E=514.496,55m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  70°52'60”,  na
distância  de  314,16m,  até  o  vértice  1526,  de  coordenadas  N=7.549.600,49m  e
E=514.793,38m; daí, segue com o azimute de 85°3'56”, na distância de 230,39m, até
o vértice 1527, de coordenadas N=7.549.620,31m e E=515.022,91m; daí, segue com
o azimute de 13°35'26”, na distância de 118,06m, até o vértice 1528, de coordenadas
N=7.549.735,07m e E=515.050,66m; daí,  segue com o azimute de 282°50'15”,  na
distância  de  320,67m,  até  o  vértice  1529,  de  coordenadas  N=7.549.806,31m  e
E=514.738,00m; daí, segue com o azimute de 323°31'53”, na distância de 226,44m,
até o vértice 1530, de coordenadas N=7.549.988,41m e E=514.603,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  275°29'27”,  na  distância  de  206,73m,  até  o  vértice  1531,  de
coordenadas  N=7.550.008,19m  e  E=514.397,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
355°24'22”,  na  distância  de  99,28m,  até  o  vértice  1532,  de  coordenadas
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N=7.550.107,16m e E=514.389,67m, situado nos limites do Município de Pouso Alto e
nos limites do Município de Baependi; daí, segue confrontando com o Município de
Baependi, com o azimute de 46°14'7”, na distância de 389,12m, até o vértice 1533, de
coordenadas  N=7.550.376,31m  e  E=514.670,69m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
12°20'31”,  na  distância  de  259,19m,  até  o  vértice  1534,  de  coordenadas
N=7.550.629,51m  e E=514.726,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  100°6'53”,  na
distância  de  337,73m,  até  o  vértice  1535,  de  coordenadas  N=7.550.570,20m  e
E=515.058,57m; daí, segue com o azimute de 81°45'8”, na distância de 275,93m, até
o vértice 1536, de coordenadas N=7.550.609,79m e E=515.331,65m; daí, segue com
o  azimute  de  121°45'55”,  na  distância  de  630,51m,  até  o  vértice  1537,  de
coordenadas  N=7.550.277,86m  e  E=515.867,71m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
100°3'59”,  na  distância  de  428,47m,  até  o  vértice  1538,  de  coordenadas
N=7.550.202,97m e E=516.289,59m; daí,  segue com o azimute de 147°11'16”,  na
distância  de  277,64m,  até  o  vértice  1539,  de  coordenadas  N=7.549.969,63m  e
E=516.440,04m; daí, segue com o azimute de 110°55'34”, na distância de 409,51m,
até o vértice 1540, de coordenadas N=7.549.823,37m e E=516.822,53m; daí, segue
com  o  azimute  de  60°14'32”,  na  distância  de  112,19m,  até  o  vértice  1541,  de
coordenadas  N=7.549.879,05m  e  E=516.919,93m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
130°23'38”,  na  distância  de  257,07m,  até  o  vértice  1542,  de  coordenadas
N=7.549.712,46m e E=517.115,72m; daí,  segue com o azimute de 206°19'19”,  na
distância  de  111,22m,  até  o  vértice  1543,  de  coordenadas  N=7.549.612,77m  e
E=517.066,40m; daí, segue com o azimute de 245°10'22”, na distância de 128,58m,
até o vértice 1544, de coordenadas N=7.549.558,78m e E=516.949,71m; daí, segue
com  o  azimute  de  186°26'36”,  na  distância  de  283,94m,  até  o  vértice  1545,  de
coordenadas  N=7.549.276,63m  e  E=516.917,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
134°54'2”,  na  distância  de  143,70m,  até  o  vértice  1546,  de  coordenadas
N=7.549.175,20m e E=517.019,63m; daí,  segue com o azimute de 153°54'19”,  na
distância  de  180,66m,  até  o  vértice  1547,  de  coordenadas  N=7.549.012,95m  e
E=517.099,10m; daí, segue com o azimute de 143°28'6”, na distância de 169,60m,
até o vértice 1548, de coordenadas N=7.548.876,68m e E=517.200,05m; daí, segue
com  o  azimute  de  180°40'10”,  na  distância  de  208,33m,  até  o  vértice  1549,  de
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coordenadas  N=7.548.668,36m  e  E=517.197,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
189°53'14”,  na  distância  de  107,92m,  até  o  vértice  1550,  de  coordenadas
N=7.548.562,04m e E=517.179,09m; daí,  segue com o azimute de 209°12'48”,  na
distância  de  321,13m,  até  o  vértice  1551,  de  coordenadas  N=7.548.281,75m  e
E=517.022,35m; daí, segue com o azimute de 274°23'49”, na distância de 332,02m,
até o vértice 1552, de coordenadas N=7.548.307,21m e E=516.691,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  249°4'17”,  na  distância  de  143,27m,  até  o  vértice  1553,  de
coordenadas  N=7.548.256,03m  e  E=516.557,49m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
183°23'21”,  na  distância  de  86,08m,  até  o  vértice  1554,  de  coordenadas
N=7.548.170,10m e E=516.552,40m; daí,  segue com o azimute de 122°39'23”,  na
distância  de  280,23m,  até  o  vértice  1555,  de  coordenadas  N=7.548.018,89m  e
E=516.788,33m; daí, segue com o azimute de 89°36'16”, na distância de 159,34m,
até o vértice 1556, de coordenadas N=7.548.019,99m e E=516.947,67m; daí, segue
com  o  azimute  de  178°16'15”,  na  distância  de  284,20m,  até  o  vértice  1557,  de
coordenadas  N=7.547.735,92m  e  E=516.956,25m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
153°26'10”,  na  distância  de  159,64m,  até  o  vértice  1558,  de  coordenadas
N=7.547.593,14m  e E=517.027,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  84°18'29”,  na
distância  de  191,53m,  até  o  vértice  1559,  de  coordenadas  N=7.547.612,13m  e
E=517.218,22m; daí, segue com o azimute de 141°14'44”, na distância de 99,42m,
até o vértice 1560, de coordenadas N=7.547.534,60m e E=517.280,46m; daí, segue
com  o  azimute  de  112°38'50”,  na  distância  de  189,78m,  até  o  vértice  1561,  de
coordenadas  N=7.547.461,52m  e  E=517.455,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
160°42'36”,  na  distância  de  99,29m,  até  o  vértice  1562,  de  coordenadas
N=7.547.367,81m  e E=517.488,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  95°53'17”,  na
distância  de  370,62m,  até  o  vértice  1563,  de  coordenadas  N=7.547.329,79m  e
E=517.857,07m; daí, segue com o azimute de 152°31'38”, na distância de 249,47m,
até o vértice 1564, de coordenadas N=7.547.108,45m e E=517.972,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  111°36'58”,  na  distância  de  198,29m,  até  o  vértice  1565,  de
coordenadas  N=7.547.035,40m  e  E=518.156,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
142°48'35”,  na  distância  de  126,69m,  até  o  vértice  1566,  de  coordenadas
N=7.546.934,47m e E=518.233,08m; daí,  segue com o azimute de 178°34'40”,  na
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distância  de  163,40m,  até  o  vértice  1567,  de  coordenadas  N=7.546.771,13m  e
E=518.237,14m; daí, segue com o azimute de 246°1'36”, na distância de 44,47m, até
o vértice 1568, de coordenadas N=7.546.753,06m e E=518.196,51m; daí, segue com
o  azimute  de  161°18'25”,  na  distância  de  103,48m,  até  o  vértice  1569,  de
coordenadas  N=7.546.655,04m  e  E=518.229,67m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
205°29'1”,  na  distância  de  120,93m,  até  o  vértice  1570,  de  coordenadas
N=7.546.545,87m e E=518.177,64m; daí,  segue com o azimute de 113°23'52”,  na
distância  de  151,39m,  até  o  vértice  1571,  de  coordenadas  N=7.546.485,75m  e
E=518.316,58m; daí, segue com o azimute de 58°28'58”, na distância de 130,31m,
até o vértice 1572, de coordenadas N=7.546.553,88m e E=518.427,67m; daí, segue
com  o  azimute  de  84°25'57”,  na  distância  de  190,04m,  até  o  vértice  1573,  de
coordenadas  N=7.546.572,31m  e  E=518.616,81m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
76°45'35”,  na  distância  de  28,83m,  até  o  vértice  1574,  de  coordenadas
N=7.546.578,92m  e E=518.644,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  102°20'8”,  na
distância  de  166,44m,  até  o  vértice  1575,  de  coordenadas  N=7.546.543,36m  e
E=518.807,47m; daí, segue com o azimute de 139°55'5”, na distância de 76,29m, até
o vértice 1576, de coordenadas N=7.546.484,99m e E=518.856,59m; daí, segue com
o azimute de 96°22'46”, na distância de 181,14m, até o vértice 1577, de coordenadas
N=7.546.464,86m  e E=519.036,60m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  63°25'10”,  na
distância  de  116,72m,  até  o  vértice  1578,  de  coordenadas  N=7.546.517,09m  e
E=519.140,99m; daí, segue com o azimute de 358°47'47”, na distância de 166,96m,
até o vértice 1579, de coordenadas N=7.546.684,01m e E=519.137,48m; daí, segue
com  o  azimute  de  88°4'47”,  na  distância  de  414,14m,  até  o  vértice  1580,  de
coordenadas  N=7.546.697,89m  e  E=519.551,39m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
25°4'11”,  na  distância  de  215,92m,  até  o  vértice  1581,  de  coordenadas
N=7.546.893,47m  e  E=519.642,88m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  319°7'6”,  na
distância  de  266,71m,  até  o  vértice  1582,  de  coordenadas  N=7.547.095,12m  e
E=519.468,32m; daí, segue com o azimute de 25°19'3”, na distância de 91,54m, até o
vértice 1583, de coordenadas N=7.547.177,86m e E=519.507,46m; daí, segue com o
azimute de 312°13'14”, na distância de 25,39m, até o vértice 1584, de coordenadas
N=7.547.194,92m  e E=519.488,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  38°51'52”,  na
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distância  de  32,67m,  até  o  vértice  1585,  de  coordenadas  N=7.547.220,36m  e
E=519.509,16m; daí, segue com o azimute de 68°6'17”, na distância de 77,26m, até o
vértice 1586, de coordenadas N=7.547.249,17m e E=519.580,85m; daí, segue com o
azimute de 85°5'20”,  na distância de 79,69m, até o vértice 1587, de coordenadas
N=7.547.256,00m e E=519.660,24m; daí,  segue com o azimute de 106°21'23”,  na
distância  de  69,95m,  até  o  vértice  1588,  de  coordenadas  N=7.547.236,30m  e
E=519.727,36m; daí, segue com o azimute de 161°56'49”, na distância de 125,63m,
até o vértice 1589, de coordenadas N=7.547.116,85m e E=519.766,29m; daí, segue
com  o  azimute  de  144°46'52”,  na  distância  de  54,53m,  até  o  vértice  1590,  de
coordenadas  N=7.547.072,30m  e  E=519.797,74m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
78°3'43”,  na  distância  de  75,62m,  até  o  vértice  1591,  de  coordenadas
N=7.547.087,94m  e E=519.871,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  59°33'43”,  na
distância  de  144,66m,  até  o  vértice  1592,  de  coordenadas  N=7.547.161,23m  e
E=519.996,45m; daí, segue com o azimute de 85°59'51”, na distância de 56,41m, até
o vértice 1593, de coordenadas N=7.547.165,17m e E=520.052,73m; daí, segue com
o azimute de 117°54'16”, na distância de 73,58m, até o vértice 1594, de coordenadas
N=7.547.130,73m  e  E=520.117,75m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  66°1'47”,  na
distância  de  120,04m,  até  o  vértice  1595,  de  coordenadas  N=7.547.179,50m  e
E=520.227,44m; daí, segue com o azimute de 168°5'39”, na distância de 93,25m, até
o vértice 1596, de coordenadas N=7.547.088,26m e E=520.246,68m; daí, segue com
o azimute de 140°46'24”, na distância de 50,33m, até o vértice 1597, de coordenadas
N=7.547.049,27m  e E=520.278,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  53°39'47”,  na
distância  de  146,79m,  até  o  vértice  1598,  de  coordenadas  N=7.547.136,25m  e
E=520.396,76m; daí, segue com o azimute de 346°45'15”, na distância de 242,97m,
até o vértice 1599, de coordenadas N=7.547.372,75m e E=520.341,09m; daí, segue
com  o  azimute  de  91°22'37”,  na  distância  de  146,12m,  até  o  vértice  1600,  de
coordenadas  N=7.547.369,24m  e  E=520.487,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
358°5'40”,  na  distância  de  417,66m,  até  o  vértice  1601,  de  coordenadas
N=7.547.786,67m e E=520.473,28m; daí,  segue com o azimute de 285°57'58”,  na
distância  de  152m,  até  o  vértice  1602,  de  coordenadas  N=7.547.828,48m  e
E=520.327,14m; daí, segue com o azimute de 334°16'52”, na distância de 104,25m,
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até o vértice 1603, de coordenadas N=7.547.922,40m e E=520.281,90m; daí, segue
com  o  azimute  de  279°27'25”,  na  distância  de  126,96m,  até  o  vértice  1604,  de
coordenadas  N=7.547.943,26m  e  E=520.156,67m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
37°25'4”,  na  distância  de  223,32m,  até  o  vértice  1605,  de  coordenadas
N=7.548.120,63m  e  E=520.292,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  81°3'7”,  na
distância  de  313,37m,  até  o  vértice  1606,  de  coordenadas  N=7.548.169,37m  e
E=520.601,93m; daí, segue com o azimute de 86°25'50”, na distância de 115,69m,
até o vértice 1607, de coordenadas N=7.548.176,57m e E=520.717,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°29'55”,  na  distância  de  180,22m,  até  o  vértice  1608,  de
coordenadas  N=7.548.168,72m  e  E=520.897,44m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
104°38'60”,  na  distância  de  58,91m,  até  o  vértice  1609,  de  coordenadas
N=7.548.153,82m  e  E=520.954,43m;  daí,  segue com  o  azimute  de  118°9'52”,  na
distância  de  96,03m,  até  o  vértice  1610,  de  coordenadas  N=7.548.108,49m  e
E=521.039,09m; daí, segue com o azimute de 57°18'58”, na distância de 228,63m,
até o vértice 1611, de coordenadas N=7.548.231,96m e E=521.231,52m; daí, segue
com  o  azimute  de  108°5'34”,  na  distância  de  179,31m,  até  o  vértice  1612,  de
coordenadas  N=7.548.176,27m  e  E=521.401,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
52°45'33”,  na  distância  de  327,73m,  até  o  vértice  1613,  de  coordenadas
N=7.548.374,60m  e E=521.662,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  38°53'30”,  na
distância  de  277m,  até  o  vértice  1614,  de  coordenadas  N=7.548.590,20m  e
E=521.836,78m; daí, segue com o azimute de 22°16'3”, na distância de 165,44m, até
o vértice 1615, de coordenadas N=7.548.743,31m e E=521.899,48m; daí, segue com
o  azimute  de  292°30'18”,  na  distância  de  154,36m,  até  o  vértice  1616,  de
coordenadas  N=7.548.802,39m  e  E=521.756,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
287°41'58”,  na  distância  de  251,94m,  até  o  vértice  1617,  de  coordenadas
N=7.548.878,99m e E=521.516,85m; daí,  segue com o azimute de 290°32'19”,  na
distância  de  237,80m,  até  o  vértice  1618,  de  coordenadas  N=7.548.962,42m  e
E=521.294,16m; daí, segue com o azimute de 311°11'44”, na distância de 221,85m,
até o vértice 1619, de coordenadas N=7.549.108,53m e E=521.127,23m; daí, segue
com  o  azimute  de  245°4'42”,  na  distância  de  107,39m,  até  o  vértice  1620,  de
coordenadas  N=7.549.063,28m  e  E=521.029,84m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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263°17'52”,  na  distância  de  119,09m,  até  o  vértice  1621,  de  coordenadas
N=7.549.049,38m e E=520.911,56m; daí,  segue com o azimute de 304°35'42”,  na
distância  de  245,14m,  até  o  vértice  1622,  de  coordenadas  N=7.549.188,56m  e
E=520.709,77m; daí, segue com o azimute de 48°7'30”, na distância de 135,44m, até
o vértice 1623, de coordenadas N=7.549.278,97m e E=520.810,62m; daí, segue com
o  azimute  de  345°22'30”,  na  distância  de  165,36m,  até  o  vértice  1624,  de
coordenadas  N=7.549.438,97m  e  E=520.768,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
43°38'23”,  na  distância  de  312,54m,  até  o  vértice  1625,  de  coordenadas
N=7.549.665,16m e E=520.984,56m; daí,  segue com o azimute de 123°11'39”,  na
distância  de  216,17m,  até  o  vértice  1626,  de  coordenadas  N=7.549.546,81m  e
E=521.165,46m; daí, segue com o azimute de 85°22'27”, na distância de 515,02m,
até o vértice 1627, de coordenadas N=7.549.588,34m e E=521.678,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  105°10'40”,  na  distância  de  113,78m,  até  o  vértice  1628,  de
coordenadas  N=7.549.558,56m  e  E=521.788,61m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
86°16'5”,  na  distância  de  623,48m,  até  o  vértice  1629,  de  coordenadas
N=7.549.599,14m  e  E=522.410,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  95°3'31”,  na
distância  de  182,96m,  até  o  vértice  1630,  de  coordenadas  N=7.549.583,00m  e
E=522.593,01m; daí, segue com o azimute de 71°4'35”, na distância de 308,94m, até
o vértice 1631, de coordenadas N=7.549.683,20m e E=522.885,25m; daí, segue com
o azimute de 3°58'24”, na distância de 222,05m, até o vértice 1632, de coordenadas
N=7.549.904,71m  e E=522.900,64m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  76°47'43”,  na
distância  de  292,40m,  até  o  vértice  1633,  de  coordenadas  N=7.549.971,51m  e
E=523.185,31m; daí, segue com o azimute de 86°53'59”, na distância de 311,55m,
até o vértice 1634, de coordenadas N=7.549.988,36m e E=523.496,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  151°12'55”,  na  distância  de  184,42m,  até  o  vértice  1635,  de
coordenadas  N=7.549.826,73m  e  E=523.585,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
132°57'60”,  na  distância  de  69,99m,  até  o  vértice  1636,  de  coordenadas
N=7.549.779,02m  e  E=523.636,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  79°17'5”,  na
distância  de  128,62m,  até  o  vértice  1637,  de  coordenadas  N=7.549.802,94m  e
E=523.762,79m; daí, segue com o azimute de 33°29'48”, na distância de 271,63m,
até o vértice 1638, de coordenadas N=7.550.029,45m e E=523.912,70m; daí, segue
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com  o  azimute  de  82°54'29”,  na  distância  de  296,06m,  até  o  vértice  1639,  de
coordenadas  N=7.550.066,00m  e  E=524.206,50m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
44°58'5”,  na  distância  de  245,19m,  até  o  vértice  1640,  de  coordenadas
N=7.550.239,48m  e  E=524.379,78m;  daí,  segue com  o  azimute  de  45°40'11”,  na
distância  de  318,14m,  até  o  vértice  1641,  de  coordenadas  N=7.550.461,79m  e
E=524.607,35m; daí, segue com o azimute de 303°14'39”, na distância de 266,29m,
até o vértice 1642, de coordenadas N=7.550.607,78m e E=524.384,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  330°52'5”,  na  distância  de  88,57m,  até  o  vértice  1643,  de
coordenadas  N=7.550.685,15m  e  E=524.341,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
288°41'60”,  na  distância  de  103,78m,  até  o  vértice  1644,  de  coordenadas
N=7.550.718,42m e E=524.243,22m; daí,  segue com o azimute de 239°16'19”,  na
distância  de  103,50m,  até  o  vértice  1645,  de  coordenadas  N=7.550.665,54m  e
E=524.154,26m; daí, segue com o azimute de 287°20'35”, na distância de 233,22m,
até o vértice 1646, de coordenadas N=7.550.735,06m e E=523.931,64m; daí, segue
com  o  azimute  de  345°2'46”,  na  distância  de  172,84m,  até  o  vértice  1647,  de
coordenadas  N=7.550.902,05m  e  E=523.887,04m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
354°17'23”,  na  distância  de  139,85m,  até  o  vértice  1648,  de  coordenadas
N=7.551.041,20m e E=523.873,12m; daí,  segue com o azimute de 321°44'17”,  na
distância  de  261,93m,  até  o  vértice  1649,  de  coordenadas  N=7.551.246,87m  e
E=523.710,92m; daí, segue com o azimute de 223°18'28”, na distância de 117,73m,
até o vértice 1650, de coordenadas N=7.551.161,20m e E=523.630,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  261°25'58”,  na  distância  de  163,12m,  até  o  vértice  1651,  de
coordenadas  N=7.551.136,90m  e  E=523.468,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
341°26'20”,  na  distância  de  224,88m,  até  o  vértice  1652,  de  coordenadas
N=7.551.350,08m  e E=523.397,29m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  309°48'8”,  na
distância  de  130,44m,  até  o  vértice  1653,  de  coordenadas  N=7.551.433,58m  e
E=523.297,08m; daí, segue com o azimute de 278°54'31”, na distância de 244,67m,
até o vértice 1654, de coordenadas N=7.551.471,47m e E=523.055,36m; daí, segue
com  o  azimute  de  5°52'24”,  na  distância  de  305,72m,  até  o  vértice  1655,  de
coordenadas  N=7.551.775,59m  e  E=523.086,65m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
37°21'45”,  na  distância  de  171,89m,  até  o  vértice  1656,  de  coordenadas
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N=7.551.912,21m  e E=523.190,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  40°32'10”,  na
distância  de  174,73m,  até  o  vértice  1657,  de  coordenadas  N=7.552.045,00m  e
E=523.304,52m; daí, segue com o azimute de 295°5'8”, na distância de 324,01m, até
o vértice 1658, de coordenadas N=7.552.182,37m e E=523.011,07m; daí, segue com
o  azimute  de  348°28'28”,  na  distância  de  139,31m,  até  o  vértice  1659,  de
coordenadas  N=7.552.318,87m  e  E=522.983,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
279°40'53”,  na  distância  de  118,74m,  até  o  vértice  1660,  de  coordenadas
N=7.552.338,84m e E=522.866,19m; daí,  segue com o azimute de 191°28'59”,  na
distância  de  182,78m,  até  o  vértice  1661,  de  coordenadas  N=7.552.159,72m  e
E=522.829,80m; daí, segue com o azimute de 237°32'50”, na distância de 157,89m,
até o vértice 1662, de coordenadas N=7.552.075,00m e E=522.696,57m; daí, segue
com  o  azimute  de  316°19'13”,  na  distância  de  103,99m,  até  o  vértice  1663,  de
coordenadas  N=7.552.150,20m  e  E=522.624,76m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
7°48'30”,  na  distância  de  148,75m,  até  o  vértice  1664,  de  coordenadas
N=7.552.297,57m e E=522.644,97m; daí,  segue com o azimute de 314°22'55”,  na
distância  de  176,39m,  até  o  vértice  1665,  de  coordenadas  N=7.552.420,95m  e
E=522.518,90m; daí, segue com o azimute de 332°54'4”, na distância de 122,29m,
até o vértice 1666, de coordenadas N=7.552.529,82m e E=522.463,19m; daí, segue
com  o  azimute  de  305°36'56”,  na  distância  de  194,13m,  até  o  vértice  1667,  de
coordenadas  N=7.552.642,87m  e  E=522.305,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
251°24'16”,  na  distância  de  93,92m,  até  o  vértice  1668,  de  coordenadas
N=7.552.612,92m e E=522.216,35m; daí,  segue com o azimute de 300°32'25”,  na
distância  de  124,72m,  até  o  vértice  1669,  de  coordenadas  N=7.552.676,29m  e
E=522.108,94m; daí, segue com o azimute de 338°18'39”, na distância de 201m, até
o vértice 1670, de coordenadas N=7.552.863,06m e E=522.034,65m; daí, segue com
o  azimute  de  307°25'14”,  na  distância  de  214,02m,  até  o  vértice  1671,  de
coordenadas  N=7.552.993,11m  e  E=521.864,68m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
269°32'16”,  na  distância  de  152,25m,  até  o  vértice  1672,  de  coordenadas
N=7.552.991,89m  e E=521.712,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  302°45'7”,  na
distância  de  254,07m,  até  o  vértice  1673,  de  coordenadas  N=7.553.129,34m  e
E=521.498,75m; daí, segue com o azimute de 260°22'43”, na distância de 93,32m,
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até o vértice 1674, de coordenadas N=7.553.113,74m e E=521.406,75m; daí, segue
com o azimute de 298°6'16”, na distância de 169,35m, até o vértice

1675,  de  coordenadas  N=7.553.193,52m  e  E=521.257,37m;  daí,  segue  com  o
azimute de 267°20'46”, na distância de 109,11m, até o vértice 1676, de coordenadas
N=7.553.188,47m e E=521.148,37m; daí,  segue com o azimute de 295°53'56”,  na
distância  de  142,16m,  até  o  vértice  1677,  de  coordenadas  N=7.553.250,56m  e
E=521.020,49m; daí, segue com o azimute de 23°8'44”, na distância de 165,54m, até
o vértice 1678, de coordenadas N=7.553.402,77m e E=521.085,56m; daí, segue com
o azimute de 306°13'3”, na distância de 39,23m, até o vértice 1679, de coordenadas
N=7.553.425,95m  e  E=521.053,91m;  daí,  segue com  o  azimute  de  323°11'4”,  na
distância  de  88,94m,  até  o  vértice  1680,  de  coordenadas  N=7.553.497,16m  e
E=521.000,61m; daí, segue com o azimute de 323°10'24”, na distância de 130,12m,
até o vértice 1681, de coordenadas N=7.553.601,31m e E=520.922,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  6°45'59”,  na  distância  de  96,79m,  até  o  vértice  1682,  de
coordenadas  N=7.553.697,43m  e  E=520.934,02m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
247°17'54”,  na  distância  de  128,48m,  até  o  vértice  1683,  de  coordenadas
N=7.553.647,84m e E=520.815,50m; daí,  segue com o azimute de 306°59'39”,  na
distância  de  112,03m,  até  o  vértice  1684,  de  coordenadas  N=7.553.715,25m  e
E=520.726,02m; daí, segue com o azimute de 340°34'9”, na distância de 94,26m, até
o vértice 1685, de coordenadas N=7.553.804,15m e E=520.694,66m; daí, segue com
o  azimute  de  328°26'17”,  na  distância  de  104,77m,  até  o  vértice  1686,  de
coordenadas  N=7.553.893,42m  e  E=520.639,82m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
18°5'2”,  na  distância  de  184,68m,  até  o  vértice  1687,  de  coordenadas
N=7.554.068,97m  e E=520.697,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  46°35'41”,  na
distância  de  237,97m,  até  o  vértice  1688,  de  coordenadas  N=7.554.232,50m  e
E=520.870,04m; daí, segue com o azimute de 358°46'54”, na distância de 153,93m,
até o vértice 1689, de coordenadas N=7.554.386,39m e E=520.866,76m; daí, segue
com  o  azimute  de  36°54'3”,  na  distância  de  68,93m,  até  o  vértice  1690,  de
coordenadas  N=7.554.441,52m  e  E=520.908,15m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
0°16'27”,  na  distância  de  111,76m,  até  o  vértice  1691,  de  coordenadas
N=7.554.553,28m  e E=520.908,69m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  315°51'6”,  na



1850
____________________________________________________________________________

distância  de  56,12m,  até  o  vértice  1692,  de  coordenadas  N=7.554.593,55m  e
E=520.869,60m; daí, segue com o azimute de 276°56'23”, na distância de 145,89m,
até o vértice 1693, de coordenadas N=7.554.611,18m e E=520.724,77m; daí, segue
com  o  azimute  de  316°53'19”,  na  distância  de  92,07m,  até  o  vértice  1694,  de
coordenadas  N=7.554.678,39m  e  E=520.661,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
47°3'45”,  na  distância  de  166,96m,  até  o  vértice  1695,  de  coordenadas
N=7.554.792,13m  e E=520.784,09m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  43°14'56”,  na
distância  de  109,57m,  até  o  vértice  1696,  de  coordenadas  N=7.554.871,94m  e
E=520.859,16m; daí, segue com o azimute de 137°43'17”, na distância de 131,41m,
até o vértice 1697, de coordenadas N=7.554.774,71m e E=520.947,57m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°53'35”,  na  distância  de  131,14m,  até  o  vértice  1698,  de
coordenadas  N=7.554.768,10m  e  E=521.078,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
55°39'37”,  na  distância  de  324,31m,  até  o  vértice  1699,  de  coordenadas
N=7.554.951,04m e E=521.346,33m; daí,  segue com o azimute de 283°56'39”,  na
distância  de  202,73m,  até  o  vértice  1700,  de  coordenadas  N=7.554.999,89m  e
E=521.149,58m; daí, segue com o azimute de 273°2'29”, na distância de 136,52m,
até o vértice 1701, de coordenadas N=7.555.007,14m e E=521.013,25m; daí, segue
com  o  azimute  de  33°51'44”,  na  distância  de  46,11m,  até  o  vértice  1702,  de
coordenadas  N=7.555.045,42m  e  E=521.038,94m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
65°8'26”,  na  distância  de  179,32m,  até  o  vértice  1703,  de  coordenadas
N=7.555.120,81m e E=521.201,65m; daí,  segue com o azimute de 341°22'30”,  na
distância  de  86,04m,  até  o  vértice  1704,  de  coordenadas  N=7.555.202,34m  e
E=521.174,17m; daí, segue com o azimute de 12°15'4”, na distância de 48,07m, até o
vértice 1705, de coordenadas N=7.555.249,32m e E=521.184,37m; daí, segue com o
azimute de 48°28'42”, na distância de 184,14m, até o vértice 1706, de coordenadas
N=7.555.371,38m  e  E=521.322,24m;  daí,  segue com  o  azimute  de  44°11'44”,  na
distância  de  191,22m,  até  o  vértice  1707,  de  coordenadas  N=7.555.508,48m  e
E=521.455,54m; daí, segue com o azimute de 134°20'26”, na distância de 186,81m,
até o vértice 1708, de coordenadas N=7.555.377,92m e E=521.589,14m; daí, segue
com  o  azimute  de  170°22'36”,  na  distância  de  90,05m,  até  o  vértice  1709,  de
coordenadas  N=7.555.289,14m  e  E=521.604,19m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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106°34'22”,  na  distância  de  268,10m,  até  o  vértice  1710,  de  coordenadas
N=7.555.212,66m  e E=521.861,16m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  46°33'51”,  na
distância  de  145,64m,  até  o  vértice  1711,  de  coordenadas  N=7.555.312,80m  e
E=521.966,92m; daí, segue com o azimute de 304°47'37”, na distância de 243,93m,
até o vértice 1712, de coordenadas N=7.555.451,99m e E=521.766,60m; daí, segue
com  o  azimute  de  7°41'40”,  na  distância  de  207,82m,  até  o  vértice  1713,  de
coordenadas  N=7.555.657,94m  e  E=521.794,43m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
82°2'34”,  na  distância  de  261,26m,  até  o  vértice  1714,  de  coordenadas
N=7.555.694,11m  e E=522.053,17m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  46°54'24”,  na
distância  de  189,47m,  até  o  vértice  1715,  de  coordenadas  N=7.555.823,55m  e
E=522.191,52m; daí, segue com o azimute de 0°15'45”, na distância de 224,85m, até
o vértice 1716, de coordenadas N=7.556.048,40m e E=522.192,55m; daí, segue com
o  azimute  de  338°39'43”,  na  distância  de  203,07m,  até  o  vértice  1717,  de
coordenadas  N=7.556.237,54m  e  E=522.118,66m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
338°39'42”,  na  distância  de  22,12m,  até  o  vértice  1718,  de  coordenadas
N=7.556.258,14m e E=522.110,62m; daí,  segue com o azimute de 338°39'42”,  na
distância  de  5,09m,  até  o  vértice  1719,  de  coordenadas  N=7.556.262,89m  e
E=522.108,76m; daí, segue com o azimute de 333°36'35”, na distância de 163,10m,
até o vértice 1720, de coordenadas N=7.556.408,99m e E=522.036,27m; daí, segue
com  o  azimute  de  296°0'43”,  na  distância  de  122,64m,  até  o  vértice  1721,  de
coordenadas  N=7.556.462,77m  e  E=521.926,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
36°39'22”,  na  distância  de  147,25m,  até  o  vértice  1722,  de  coordenadas
N=7.556.580,90m  e E=522.013,96m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  21°50'38”,  na
distância  de  125,33m,  até  o  vértice  1723,  de  coordenadas  N=7.556.697,23m  e
E=522.060,60m; daí, segue com o azimute de 1°7'21”, na distância de 223,20m, até o
vértice 1724, de coordenadas N=7.556.920,39m e E=522.064,97m; daí, segue com o
azimute de 272°13'33”, na distância de 70,65m, até o vértice 1725, de coordenadas
N=7.556.923,13m e E=521.994,38m; daí,  segue com o azimute de 355°22'18”,  na
distância  de  119,27m,  até  o  vértice  1726,  de  coordenadas  N=7.557.042,01m  e
E=521.984,75m; daí, segue com o azimute de 42°30'16”, na distância de 166,79m,
até o vértice 1727, de coordenadas N=7.557.164,98m e E=522.097,44m; daí, segue
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com  o  azimute  de  2°0'23”,  na  distância  de  101,89m,  até  o  vértice  1728,  de
coordenadas  N=7.557.266,80m  e  E=522.101,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
49°12'8”,  na  distância  de  150,84m,  até  o  vértice  1729,  de  coordenadas
N=7.557.365,36m  e E=522.215,20m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  323°1'13”,  na
distância  de  197,01m,  até  o  vértice  1730,  de  coordenadas  N=7.557.522,74m  e
E=522.096,69m; daí, segue com o azimute de 292°26'20”, na distância de 43,79m,
até o vértice 1731, de coordenadas N=7.557.539,46m e E=522.056,21m; daí, segue
com  o  azimute  de  292°26'19”,  na  distância  de  139,08m,  até  o  vértice  001,  de
coordenadas N=7.557.592,54m e E=521.927,67m, situado no limite do Município de
Baependi e nos limites do Município de Baependi;  daí,  segue confrontando com o
Município de Baependi, com o azimute de 292°26'17”, na distância de 101,35m, até o
vértice 002, de coordenadas N=7.557.631,22m e E=521.833,99m; daí, segue com o
azimute de 329°49'11”, na distância de 92,17m, até o vértice 003, de coordenadas
N=7.557.710,90m e E=521.787,65m; daí,  segue com o azimute de 357°22'58”,  na
distância  de  256,84m,  até  o  vértice  004,  de  coordenadas  N=7.557.967,47m  e
E=521.775,93m; daí, segue com o azimute de 17°57'21”, na distância de 63,52m, até
o vértice 005, de coordenadas N=7.558.027,90m e E=521.795,51m; daí, segue com o
azimute de 57°37'39”, na distância de 212,68m, até o vértice 006, de coordenadas
N=7.558.141,77m  e  E=521.975,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  97°7'59”,  na
distância  de  61,18m,  até  o  vértice  007,  de  coordenadas  N=7.558.134,17m  e
E=522.035,84m; daí, segue com o azimute de 119°58'32”, na distância de 608,25m,
até o vértice 008, de coordenadas N=7.557.830,27m e E=522.562,73m; daí, segue
com  o  azimute  de  132°31'5”,  na  distância  de  113,43m,  até  o  vértice  009,  de
coordenadas  N=7.557.753,61m  e  E=522.646,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
111°24'56”,  na  distância  de  116,84m,  até  o  vértice  010,  de  coordenadas
N=7.557.710,95m  e  E=522.755,11m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  73°54'6”,  na
distância  de  195,46m,  até  o  vértice  011,  de  coordenadas  N=7.557.765,15m  e
E=522.942,90m; daí, segue com o azimute de 118°46'11”, na distância de 251,28m,
até o vértice 012, de coordenadas N=7.557.644,21m e E=523.163,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  142°1'32”,  na  distância  de  192,81m,  até  o  vértice  013,  de
coordenadas  N=7.557.492,22m  e  E=523.281,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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189°3'4”,  na  distância  de  492,74m,  até  o  vértice  014,  de  coordenadas
N=7.557.005,62m  e  E=523.204,28m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  137°5'5”,  na
distância  de  84,34m,  até  o  vértice  015,  de  coordenadas  N=7.556.943,86m  e
E=523.261,71m; daí, segue com o azimute de 111°44'41”, na distância de 252,47m,
até o vértice 016, de coordenadas N=7.556.850,33m e E=523.496,22m; daí, segue
com  o  azimute  de  88°47'11”,  na  distância  de  155,52m,  até  o  vértice  017,  de
coordenadas  N=7.556.853,62m  e  E=523.651,70m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
137°30'37”,  na  distância  de  95,60m,  até  o  vértice  018,  de  coordenadas
N=7.556.783,12m  e E=523.716,27m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  190°2'38”,  na
distância  de  85,80m,  até  o  vértice  019,  de  coordenadas  N=7.556.698,64m  e
E=523.701,31m; daí, segue com o azimute de 196°59'36”, na distância de 94,13m,
até o vértice 020, de coordenadas N=7.556.608,62m e E=523.673,80m; daí, segue
com  o  azimute  de  178°15'33”,  na  distância  de  104,80m,  até  o  vértice  021,  de
coordenadas  N=7.556.503,87m  e  E=523.676,98m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
161°34'16”,  na  distância  de  153,97m,  até  o  vértice  022,  de  coordenadas
N=7.556.357,80m e E=523.725,65m; daí,  segue com o azimute de 174°16'54”,  na
distância  de  244,77m,  até  o  vértice  023,  de  coordenadas  N=7.556.114,25m  e
E=523.750,04m; daí, segue com o azimute de 183°5'14”, na distância de 195,08m,
até o vértice 024, de coordenadas N=7.555.919,45m e E=523.739,54m; daí, segue
com  o  azimute  de  218°1'59”,  na  distância  de  101,48m,  até  o  vértice  025,  de
coordenadas  N=7.555.839,52m  e  E=523.677,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
162°26'0”,  na  distância  de  137,41m,  até  o  vértice  026,  de  coordenadas
N=7.555.708,51m e E=523.718,49m; daí,  segue com o azimute de 101°15'22”,  na
distância  de  65,71m,  até  o  vértice  027,  de  coordenadas  N=7.555.695,68m  e
E=523.782,93m; daí, segue com o azimute de 122°33'42”, na distância de 63,70m,
até o vértice 028, de coordenadas N=7.555.661,40m e E=523.836,62m; daí, segue
com  o  azimute  de  126°35'45”,  na  distância  de  127,81m,  até  o  vértice  029,  de
coordenadas  N=7.555.585,20m  e  E=523.939,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
144°0'23”,  na  distância  de  81,06m,  até  o  vértice  030,  de  coordenadas
N=7.555.519,61m e E=523.986,88m; daí,  segue com o azimute de 177°57'27”,  na
distância  de  361,06m,  até  o  vértice  031,  de  coordenadas  N=7.555.158,79m  e
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E=523.999,75m; daí, segue com o azimute de 112°58'55”, na distância de 533,05m,
até o vértice 032, de coordenadas N=7.554.950,66m e E=524.490,49m; daí, segue
com  o  azimute  de  108°54'52”,  na  distância  de  192,44m,  até  o  vértice  033,  de
coordenadas  N=7.554.888,28m  e  E=524.672,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
113°42'9”,  na  distância  de  233,23m,  até  o  vértice  034,  de  coordenadas
N=7.554.794,52m  e E=524.886,10m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  93°27'38”,  na
distância  de  559,16m,  até  o  vértice  035,  de  coordenadas  N=7.554.760,77m  e
E=525.444,24m; daí, segue com o azimute de 60°27'6”, na distância de 242,16m, até
o vértice 036, de coordenadas N=7.554.880,19m e E=525.654,90m; daí, segue com o
azimute de 309°45'21”, na distância de 182,15m, até o vértice 037, de coordenadas
N=7.554.996,68m  e E=525.514,87m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  19°38'17”,  na
distância  de  357,23m,  até  o  vértice  038,  de  coordenadas  N=7.555.333,13m  e
E=525.634,92m; daí, segue com o azimute de 29°46'4”, na distância de 186,43m, até
o vértice 039, de coordenadas N=7.555.494,96m e E=525.727,49m; daí, segue com o
azimute de 357°14'6”, na distância de 172,96m, até o vértice 040, de coordenadas
N=7.555.667,72m e E=525.719,14m; daí,  segue com o azimute de 334°53'37”,  na
distância  de  100m,  até  o  vértice  041,  de  coordenadas  N=7.555.758,28m  e
E=525.676,71m; daí, segue com o azimute de 359°45'4”, na distância de 72,68m, até
o vértice 042, de coordenadas N=7.555.830,95m e E=525.676,39m; daí, segue com o
azimute de 77°41'32”, na distância de 153,62m, até o vértice 043, de coordenadas
N=7.555.863,70m  e E=525.826,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  94°43'14”,  na
distância  de  158,69m,  até  o  vértice  044,  de  coordenadas  N=7.555.850,64m  e
E=525.984,63m; daí, segue com o azimute de 61°3'12”, na distância de 46,88m, até o
vértice 045, de coordenadas N=7.555.873,33m e E=526.025,66m; daí, segue com o
azimute de 81°12'50”, na distância de 128,05m, até o vértice 046, de coordenadas
N=7.555.892,89m  e E=526.152,21m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  166°0'26”,  na
distância  de  174,14m,  até  o  vértice  047,  de  coordenadas  N=7.555.723,92m  e
E=526.194,31m; daí, segue com o azimute de 184°24'53”, na distância de 310,96m,
até o vértice 048, de coordenadas N=7.555.413,88m e E=526.170,38m; daí, segue
com  o  azimute  de  65°49'49”,  na  distância  de  225,19m,  até  o  vértice  049,  de
coordenadas  N=7.555.506,09m  e  E=526.375,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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60°47'58”,  na  distância  de  354,57m,  até  o  vértice  050,  de  coordenadas
N=7.555.679,07m  e  E=526.685,34m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  74°29'2”,  na
distância  de  282,53m,  até  o  vértice  051,  de  coordenadas  N=7.555.754,65m  e
E=526.957,57m; daí, segue com o azimute de 48°10'45”, na distância de 192,69m,
até o vértice 052, de coordenadas N=7.555.883,13m e E=527.101,17m; daí, segue
com  o  azimute  de  62°40'57”,  na  distância  de  255,29m,  até  o  vértice  053,  de
coordenadas  N=7.556.000,29m  e  E=527.327,99m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
72°50'20”,  na  distância  de  268,95m,  até  o  vértice  054,  de  coordenadas
N=7.556.079,65m  e E=527.584,97m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°44'59”,  na
distância  de  283,57m,  até  o  vértice  055,  de  coordenadas  N=7.556.075,94m  e
E=527.868,52m; daí, segue com o azimute de 41°54'57”, na distância de 176,01m,
até o vértice 056, de coordenadas N=7.556.206,91m e E=527.986,10m; daí, segue
com  o  azimute  de  340°42'55”,  na  distância  de  104,91m,  até  o  vértice  057,  de
coordenadas  N=7.556.305,94m  e  E=527.951,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
86°27'5”,  na  distância  de  55,39m,  até  o  vértice  058,  de  coordenadas
N=7.556.309,37m  e  E=528.006,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  63°2'9”,  na
distância  de  265,86m,  até  o  vértice  059,  de  coordenadas  N=7.556.429,92m  e
E=528.243,69m; daí, segue com o azimute de 49°20'8”, na distância de 389,53m, até
o vértice 060, de coordenadas N=7.556.683,74m e E=528.539,16m; daí, segue com o
azimute de 66°30'35”, na distância de 313,04m, até o vértice 061, de coordenadas
N=7.556.808,52m e E=528.826,26m; daí,  segue com o azimute de 117°13'53”,  na
distância  de  318,27m,  até  o  vértice  062,  de  coordenadas  N=7.556.662,89m  e
E=529.109,25m; daí, segue com o azimute de 111°15'42”, na distância de 160,71m,
até o vértice 063, de coordenadas N=7.556.604,61m e E=529.259,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  92°12'24”,  na  distância  de  235,66m,  até  o  vértice  064,  de
coordenadas  N=7.556.595,53m  e  E=529.494,51m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
91°49'59”,  na  distância  de  106,60m,  até  o  vértice  065,  de  coordenadas
N=7.556.592,12m  e E=529.601,06m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  89°58'19”,  na
distância  de  93,15m,  até  o  vértice  066,  de  coordenadas  N=7.556.592,17m  e
E=529.694,20m; daí, segue com o azimute de 116°14'21”, na distância de 256,10m,
até o vértice 067, de coordenadas N=7.556.478,94m e E=529.923,91m; daí, segue
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com  o  azimute  de  88°18'59”,  na  distância  de  113,21m,  até  o  vértice  068,  de
coordenadas  N=7.556.482,27m  e  E=530.037,08m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
40°22'17”,  na  distância  de  87,47m,  até  o  vértice  069,  de  coordenadas
N=7.556.548,91m  e E=530.093,73m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  97°33'44”,  na
distância  de  50,35m,  até  o  vértice  070,  de  coordenadas  N=7.556.542,28m  e
E=530.143,65m; daí, segue com o azimute de 135°3'6”, na distância de 108,28m, até
o vértice 071, de coordenadas N=7.556.465,65m e E=530.220,14m; daí, segue com o
azimute de 157°12'38”, na distância de 111,87m, até o vértice 072, de coordenadas
N=7.556.362,51m  e E=530.263,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  75°25'23”,  na
distância  de  172m,  até  o  vértice  073,  de  coordenadas  N=7.556.405,80m  e
E=530.429,94m; daí, segue com o azimute de 66°29'22”, na distância de 83,43m, até
o vértice 074, de coordenadas N=7.556.439,08m e E=530.506,44m; daí, segue com o
azimute de 84°10'30”, na distância de 130,57m, até o vértice 075, de coordenadas
N=7.556.452,33m e E=530.636,33m; daí,  segue com o azimute de 335°31'39”,  na
distância  de  120,75m,  até  o  vértice  076,  de  coordenadas  N=7.556.562,23m  e
E=530.586,31m; daí, segue com o azimute de 351°55'25”, na distância de 94,16m,
até o vértice 077, de coordenadas N=7.556.655,46m e E=530.573,08m; daí, segue
com  o  azimute  de  327°46'16”,  na  distância  de  106,25m,  até  o  vértice  078,  de
coordenadas  N=7.556.745,34m  e  E=530.516,42m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
12°12'35”,  na  distância  de  125,99m,  até  o  vértice  079,  de  coordenadas
N=7.556.868,48m e E=530.543,07m; daí,  segue com o azimute de 335°51'43”,  na
distância  de  105,74m,  até  o  vértice  080,  de  coordenadas  N=7.556.964,98m  e
E=530.499,83m; daí, segue com o azimute de 1°18'31”, na distância de 143,15m, até
o vértice 081, de coordenadas N=7.557.108,09m e E=530.503,10m; daí, segue com o
azimute de 329°36'34”, na distância de 65,65m, até o vértice 082, de coordenadas
N=7.557.164,72m  e E=530.469,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  14°54'39”,  na
distância  de  103,38m,  até  o  vértice  083,  de  coordenadas  N=7.557.264,62m  e
E=530.496,49m; daí, segue com o azimute de 308°58'40”, na distância de 89,96m,
até o vértice 084, de coordenadas N=7.557.321,20m e E=530.426,55m; daí, segue
com  o  azimute  de  5°43'48”,  na  distância  de  133,80m,  até  o  vértice  085,  de
coordenadas  N=7.557.454,34m  e  E=530.439,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
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26°33'35”,  na  distância  de  111,64m,  até  o  vértice  086,  de  coordenadas
N=7.557.554,19m  e  E=530.489,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  9°8'43”,  na
distância  de  104,46m,  até  o  vértice  087,  de  coordenadas  N=7.557.657,32m  e
E=530.506,43m; daí, segue com o azimute de 78°38'20”, na distância de 67,89m, até
o vértice 088, de coordenadas N=7.557.670,70m e E=530.572,99m; daí, segue com o
azimute de 86°25'49”,  na distância de 53,44m, até o vértice 089, de coordenadas
N=7.557.674,02m  e E=530.626,33m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  101°19'3”,  na
distância  de  84,87m,  até  o  vértice  090,  de  coordenadas  N=7.557.657,37m  e
E=530.709,55m; daí, segue com o azimute de 77°5'30”, na distância de 72,32m, até o
vértice 091, de coordenadas N=7.557.673,52m e E=530.780,04m; daí, segue com o
azimute de 26°53'17”, na distância de 229,39m, até o vértice 092, de coordenadas
N=7.557.878,12m  e  E=530.883,79m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  59°4'22”,  na
distância  de  176,06m,  até  o  vértice  093,  de  coordenadas  N=7.557.968,60m  e
E=531.034,81m; daí, segue com o azimute de 2°7'6”, na distância de 114,90m, até o
vértice 094, de coordenadas N=7.558.083,43m e E=531.039,06m; daí, segue com o
azimute de 37°24'49”, na distância de 142,49m, até o vértice 095, de coordenadas
N=7.558.196,60m  e E=531.125,63m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  96°50'24”,  na
distância  de  251,38m,  até  o  vértice  096,  de  coordenadas  N=7.558.166,66m  e
E=531.375,23m; daí, segue com o azimute de 110°11'1”, na distância de 218,52m, até
o vértice 097, de coordenadas N=7.558.091,27m e E=531.580,32m; daí, segue com o
azimute de 34°43'10”, na distância de 135,99m, até o vértice 098, de coordenadas
N=7.558.203,05m  e E=531.657,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  24°24'22”,  na
distância  de  115,32m,  até  o  vértice  099,  de  coordenadas  N=7.558.308,06m  e
E=531.705,43m; daí, segue com o azimute de 16°42'24”, na distância de 93,06m, até
o vértice 100, de coordenadas N=7.558.397,19m e E=531.732,18m; daí, segue com o
azimute de 300°48'8”, na distância de 169,55m, até o vértice 101, de coordenadas
N=7.558.484,01m  e E=531.586,54m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  278°23'3”,  na
distância  de  129,39m,  até  o  vértice  102,  de  coordenadas  N=7.558.502,88m  e
E=531.458,53m; daí, segue com o azimute de 290°41'6”, na distância de 127,27m,
até o vértice 103, de coordenadas N=7.558.547,83m e E=531.339,47m; daí, segue
com  o  azimute  de  294°50'12”,  na  distância  de  424,18m,  até  o  vértice  104,  de
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coordenadas  N=7.558.726,00m  e  E=530.954,52m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
304°33'26”,  na  distância  de  83,38m,  até  o  vértice  105,  de  coordenadas
N=7.558.773,30m e E=530.885,85m; daí,  segue com o azimute de 331°33'55”,  na
distância  de  112,12m,  até  o  vértice  106,  de  coordenadas  N=7.558.871,89m  e
E=530.832,46m; daí, segue com o azimute de 67°31'13”, na distância de 93,72m, até
o vértice 107, de coordenadas N=7.558.907,73m e E=530.919,06m; daí, segue com o
azimute de 82°20'16”, na distância de 202,63m, até o vértice 108, de coordenadas
N=7.558.934,74m  e  E=531.119,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  19°8'24”,  na
distância  de  170,42m,  até  o  vértice  109,  de  coordenadas  N=7.559.095,74m  e
E=531.175,76m; daí, segue com o azimute de 345°53'30”, na distância de 167,09m,
até o vértice 110, de coordenadas N=7.559.257,79m e E=531.135,03m; daí, segue
com  o  azimute  de  14°39'21”,  na  distância  de  71,89m,  até  o  vértice  111,  de
coordenadas  N=7.559.327,34m  e  E=531.153,22m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
346°47'11”,  na  distância  de  197,60m,  até  o  vértice  112,  de  coordenadas
N=7.559.519,70m e E=531.108,05m; daí,  segue com o azimute de 340°51'49”,  na
distância  de  110,79m,  até  o  vértice  113,  de  coordenadas  N=7.559.624,37m  e
E=531.071,73m; daí, segue com o azimute de 277°34'32”, na distância de 217,22m,
até o vértice 114, de coordenadas N=7.559.653,01m e E=530.856,41m; daí, segue
com  o  azimute  de  299°21'2”,  na  distância  de  144,75m,  até  o  vértice  115,  de
coordenadas  N=7.559.723,95m  e  E=530.730,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
284°45'10”,  na  distância  de  164,72m,  até  o  vértice  116,  de  coordenadas
N=7.559.765,90m e E=530.570,96m; daí,  segue com o azimute de 342°18'39”,  na
distância  de  131,04m,  até  o  vértice  117,  de  coordenadas  N=7.559.890,75m  e
E=530.531,14m; daí, segue com o azimute de 72°44'49”, na distância de 157,99m,
até o vértice 118, de coordenadas N=7.559.937,60m e E=530.682,02m; daí, segue
com  o  azimute  de  84°14'11”,  na  distância  de  172,33m,  até  o  vértice  119,  de
coordenadas  N=7.559.954,91m  e  E=530.853,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
43°51'31”,  na  distância  de  197,56m,  até  o  vértice  120,  de  coordenadas
N=7.560.097,36m  e E=530.990,36m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  346°9'37”,  na
distância  de  111,57m,  até  o  vértice  121,  de  coordenadas  N=7.560.205,70m  e
E=530.963,67m; daí, segue com o azimute de 259°6'48”, na distância de 62,96m, até
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o vértice 122, de coordenadas N=7.560.193,80m e E=530.901,84m; daí, segue com o
azimute de 336°12'22”, na distância de 87,72m, até o vértice 123, de coordenadas
N=7.560.274,07m  e E=530.866,45m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  10°28'22”,  na
distância  de  112,72m,  até  o  vértice  124,  de  coordenadas  N=7.560.384,91m  e
E=530.886,94m; daí, segue com o azimute de 309°54'46”, na distância de 77,14m,
até o vértice 125, de coordenadas N=7.560.434,41m e E=530.827,77m; daí, segue
com  o  azimute  de  16°18'28”,  na  distância  de  67,96m,  até  o  vértice  126,  de
coordenadas  N=7.560.499,63m  e  E=530.846,85m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
51°24'38”,  na  distância  de  101,71m,  até  o  vértice  127,  de  coordenadas
N=7.560.563,07m  e E=530.926,35m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  37°17'40”,  na
distância  de  98,67m,  até  o  vértice  128,  de  coordenadas  N=7.560.641,57m  e
E=530.986,14m; daí, segue com o azimute de 12°32'22”, na distância de 95,62m, até
o vértice 129, de coordenadas N=7.560.734,91m e E=531.006,90m; daí, segue com o
azimute de 326°0'37”,  na distância de 85,89m, até o vértice 130, de coordenadas
N=7.560.806,13m e E=530.958,88m; daí,  segue com o azimute de 291°36'50”,  na
distância  de  62,66m,  até  o  vértice  131,  de  coordenadas  N=7.560.829,21m  e
E=530.900,63m; daí, segue com o azimute de 23°44'4”, na distância de 74,64m, até o
vértice 132, de coordenadas N=7.560.897,54m e E=530.930,67m; daí, segue com o
azimute de 35°42'10”,  na distância de 40,50m, até o vértice 133, de coordenadas
N=7.560.930,42m  e  E=530.954,30m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  27°6'37”,  na
distância  de  50,47m,  até  o  vértice  134,  de  coordenadas  N=7.560.975,35m  e
E=530.977,30m; daí, segue com o azimute de 340°11'30”, na distância de 71,26m,
até o vértice 135, de coordenadas N=7.561.042,39m e E=530.953,16m; daí, segue
com  o  azimute  de  286°1'26”,  na  distância  de  116,26m,  até  o  vértice  136,  de
coordenadas  N=7.561.074,48m  e  E=530.841,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
282°19'4”,  na  distância  de  112,30m,  até  o  vértice  137,  de  coordenadas
N=7.561.098,44m e E=530.731,70m; daí,  segue com o azimute de 218°10'54”,  na
distância  de  175,87m,  até  o  vértice  138,  de  coordenadas  N=7.560.960,19m  e
E=530.622,98m; daí, segue com o azimute de 250°32'59”, na distância de 147,23m,
até o vértice 139, de coordenadas N=7.560.911,17m e E=530.484,15m; daí, segue
com  o  azimute  de  242°0'26”,  na  distância  de  146,36m,  até  o  vértice  140,  de
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coordenadas  N=7.560.842,47m  e  E=530.354,91m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
265°49'19”,  na  distância  de  184,66m,  até  o  vértice  141,  de  coordenadas
N=7.560.829,02m  e E=530.170,74m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  318°21'8”,  na
distância  de  66,62m,  até  o  vértice  142,  de  coordenadas  N=7.560.878,80m  e
E=530.126,47m; daí, segue com o azimute de 289°19'12”, na distância de 187,30m,
até o vértice 143, de coordenadas N=7.560.940,76m e E=529.949,72m; daí, segue
com  o  azimute  de  260°18'32”,  na  distância  de  86,58m,  até  o  vértice  144,  de
coordenadas  N=7.560.926,19m  e  E=529.864,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
305°52'55”,  na  distância  de  113,55m,  até  o  vértice  145,  de  coordenadas
N=7.560.992,74m  e E=529.772,37m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  255°0'34”,  na
distância  de  101,26m,  até  o  vértice  146,  de  coordenadas  N=7.560.966,55m  e
E=529.674,56m; daí, segue com o azimute de 289°21'10”, na distância de 97,14m,
até o vértice 147, de coordenadas N=7.560.998,74m e E=529.582,91m; daí, segue
com  o  azimute  de  349°35'27”,  na  distância  de  117,82m,  até  o  vértice  148,  de
coordenadas  N=7.561.114,62m  e  E=529.561,62m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
324°5'15”,  na  distância  de  96,33m,  até  o  vértice  149,  de  coordenadas
N=7.561.192,64m e E=529.505,12m; daí,  segue com o azimute de 351°24'20”,  na
distância  de  102,27m,  até  o  vértice  150,  de  coordenadas  N=7.561.293,77m  e
E=529.489,84m; daí, segue com o azimute de 347°2'42”, na distância de 75,80m, até
o vértice 151, de coordenadas N=7.561.367,64m e E=529.472,84m; daí, segue com o
azimute de 49°12'46”, na distância de 111,68m, até o vértice 152, de coordenadas
N=7.561.440,60m e E=529.557,41m; daí,  segue com o azimute de 119°37'10”,  na
distância  de  104,79m,  até  o  vértice  153,  de  coordenadas  N=7.561.388,81m  e
E=529.648,50m; daí, segue com o azimute de 84°23'38”, na distância de 161,66m,
até o vértice 154, de coordenadas N=7.561.404,60m e E=529.809,40m; daí, segue
com  o  azimute  de  33°9'50”,  na  distância  de  80,79m,  até  o  vértice  155,  de
coordenadas  N=7.561.472,23m  e  E=529.853,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
354°23'18”,  na  distância  de  103,48m,  até  o  vértice  156,  de  coordenadas
N=7.561.575,21m  e E=529.843,47m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  315°57'1”,  na
distância  de  125,15m,  até  o  vértice  157,  de  coordenadas  N=7.561.665,16m  e
E=529.756,45m; daí, segue com o azimute de 294°6'59”, na distância de 130,66m,
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até o vértice 158, de coordenadas N=7.561.718,55m e E=529.637,20m; daí, segue
com  o  azimute  de  288°38'28”,  na  distância  de  86,41m,  até  o  vértice  159,  de
coordenadas  N=7.561.746,17m  e  E=529.555,32m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
6°36'31”,  na  distância  de  241,66m,  até  o  vértice  160,  de  coordenadas
N=7.561.986,22m  e E=529.583,13m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  27°14'28”,  na
distância  de  219,15m,  até  o  vértice  161,  de  coordenadas  N=7.562.181,06m  e
E=529.683,44m; daí, segue com o azimute de 78°49'27”, na distância de 236,43m,
até o vértice 162, de coordenadas N=7.562.226,89m e E=529.915,39m; daí, segue
com  o  azimute  de  82°42'54”,  na  distância  de  239,13m,  até  o  vértice  163,  de
coordenadas  N=7.562.257,21m  e  E=530.152,59m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
19°45'40”,  na  distância  de  75,18m,  até  o  vértice  164,  de  coordenadas
N=7.562.327,96m  e E=530.178,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  341°15'1”,  na
distância  de  111,93m,  até  o  vértice  165,  de  coordenadas  N=7.562.433,96m  e
E=530.142,03m; daí, segue com o azimute de 11°3'49”, na distância de 301,30m, até
o vértice 166, de coordenadas N=7.562.729,66m e E=530.199,85m; daí, segue com o
azimute de 55°47'55”, na distância de 421,01m, até o vértice 167, de coordenadas
N=7.562.966,31m  e  E=530.548,05m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  76°4'38”,  na
distância  de  279,91m,  até  o  vértice  168,  de  coordenadas  N=7.563.033,65m  e
E=530.819,73m; daí, segue com o azimute de 27°12'25”, na distância de 219,99m,
até o vértice 169, de coordenadas N=7.563.229,30m e E=530.920,31m; daí, segue
com  o  azimute  de  22°12'38”,  na  distância  de  182,33m,  até  o  vértice  170,  de
coordenadas  N=7.563.398,10m  e  E=530.989,24m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
317°19'42”,  na  distância  de  159,99m,  até  o  vértice  171,  de  coordenadas
N=7.563.515,73m  e  E=530.880,80m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  6°26'14”,  na
distância  de  163,09m,  até  o  vértice  172,  de  coordenadas  N=7.563.677,79m  e
E=530.899,08m; daí, segue com o azimute de 342°15'31”, na distância de 351,55m,
até o vértice 173, de coordenadas N=7.564.012,63m e E=530.791,95m; daí, segue
com  o  azimute  de  314°32'18”,  na  distância  de  282,66m,  até  o  vértice  174,  de
coordenadas  N=7.564.210,88m  e  E=530.590,48m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
4°42'22”,  na  distância  de  234,48m,  até  o  vértice  175,  de  coordenadas
N=7.564.444,57m  e E=530.609,72m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  38°27'20”,  na
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distância  de  405,19m,  até  o  vértice  176,  de  coordenadas  N=7.564.761,87m  e
E=530.861,71m,  situado  nos  limites  do  Município  de  Baependi  e  nos  limites  do
Município de Aiuruoca; daí, segue confrontando com o Município de Aiuruoca, com o
azimute de 84°22'17”, na distância de 192,05m, até o vértice 177, de coordenadas
N=7.564.780,71m  e E=531.052,83m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  99°21'46”,  na
distância  de  198,12m,  até  o  vértice  178,  de  coordenadas  N=7.564.748,48m  e
E=531.248,31m; daí, segue com o azimute de 72°35'23”, na distância de 221,79m,
até o vértice 179, de coordenadas N=7.564.814,84m e E=531.459,94m; daí, segue
com  o  azimute  de  139°6'38”,  na  distância  de  302,22m,  até  o  vértice  180,  de
coordenadas  N=7.564.586,37m  e  E=531.657,78m;  daí,  segue  com  o  azimute  de
140°57'51”,  na  distância  de  136,72m,  até  o  vértice  181,  de  coordenadas
N=7.564.480,17m  e E=531.743,89m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  90°42'52”,  na
distância  de  223,69m,  até  o  vértice  182,  de  coordenadas  N=7.564.477,38m  e
E=531.967,55m; daí, segue com o azimute de 54°54'1”, na distância de 297,37m, até
o vértice 183, de coordenadas N=7.564.648,37m e E=532.210,85m; daí, segue com o
azimute de 76°0'53”,  na distância de 134,14m, até o vértice 184, de coordenadas
N=7.564.680,79m  e E=532.341,01m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  87°58'56”,  na
distância  de  291,98m,  até  o  vértice  185,  de  coordenadas  N=7.564.691,07m  e
E=532.632,82m; daí, segue com o azimute de 95°0'49”, na distância de 84,38m, até o
vértice 186, de coordenadas N=7.564.683,69m e E=532.716,88m; daí, segue com o
azimute de 67°17'43”, na distância de 194,61m, até o vértice 187, de coordenadas
N=7.564.758,81m  e  E=532.896,41m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  35°12'1”,  na
distância  de  127,76m,  até  o  vértice  188,  ponto  inicial  desta  descrição.  As
coordenadas  aqui  descritas  encontram-se  representadas  no  Sistema  UTM,
referenciadas ao Meridiano Central no. 45º WGr, tendo como datum o WGS84. Todos
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM.

ANEXO II
(a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei nº , de de de 2012)

Os  perímetros  dos  imóveis  descritos  neste  anexo  estão  georreferenciados  ao
Sistema Geodésico Brasileiro;  os  vértices encontram-se representados no sistema
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UTM, referenciados ao meridiano central 39 WGr, tendo como  datum o WGS84; e
todos  os  azimutes,  distâncias,  área  e  perímetro  foram  calculados  no  plano  de
projeção UTM.

I – gleba 1: a descrição com área de 461,1129ha e perímetro de 17.534,978m, tem
início  no  vértice  M-0001,  de  coordenadas  N=7.542.150,648m  e  E=529.989,878m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 179°36'34" e 2.895,23m até o
vértice M-0002, de coordenadas N=7.539.255,487m e E=530.009,619m; 179°36'34" e
2.895,23m  até  o  vértice  M-0002,  de  coordenadas  N=7.539.255,487m  e
E=530.009,619m;  92°38'41"  e  156,85m  até  o  vértice  M-0003,  de  coordenadas
N=7.539.248,250m e E=530.166,302m; 87°07'40" e 433,29m até o vértice M-0004, de
coordenadas  N=7.539.269,962m  e  E=530.599,048m;  112°34'25"  e  56,56m  até  o
vértice M-0005, de coordenadas N=7.539.248,250m e E=530.651,276m; 163°35'16" e
52,81m  até  o  vértice  M-0006,  de  coordenadas  N=7.539.197,588m  e
E=530.666,198m;  230°29'39"  e  193,40m  até  o  vértice  M-0007,  de  coordenadas
N=7.539.074,553m e E=530.516,975m; 209°20'59" e 182,67m até o vértice M-0008,
de coordenadas N=7.538.915,330m e E=530.427,442m; 159°27'00" e 170,04m até o
vértice M-0009, de coordenadas N=7.538.756,107m e E=530.487,131m; 122°53'23" e
159,94m  até  o  vértice  M-0010,  de  coordenadas  N=7.538.669,258m  e
E=530.621,431m;  75°40'48"  e  146,31m  até  o  vértice  M-0011,  de  coordenadas
N=7.538.705,445m e E=530.763,193m; 102°09'52" e 68,69m até o vértice M-0012, de
coordenadas  N=7.538.690,971m  e  E=530.830,343m;  58°18'49"  e  96,45m  até  o
vértice M-0013, de coordenadas N=7.538.741,632m e E=530.912,415m; 93°15'57" e
127,05m  até  o  vértice  M-0014,  de  coordenadas  N=7.538.734,395m  e
E=531.039,254m;  61°22'54"  e  135,99m  até  o  vértice  M-0015,  de  coordenadas
N=7.538.799,532m e E=531.158,633m; 132°09'22" e 150,97m até o vértice M-0016,
de coordenadas N=7.538.698,208m e E=531.270,550m; 103°37'53" e 153,55m até o
vértice M-0017, de coordenadas N=7.538.662,021m e E=531.419,772m; 115°52'23" e
33,17m  até  o  vértice  M-0018,  de  coordenadas  N=7.538.647,546m  e
E=531.449,617m;  170°15'02"  e  44,06m  até  o  vértice  M-0019,  de  coordenadas
N=7.538.604,122m e E=531.457,078m; 216°22'00" e 62,92m até o vértice M-0020, de
coordenadas  N=7.538.553,460m  e  E=531.419,772m;  239°09'57"  e  112,96m  até  o
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vértice M-0021, de coordenadas N=7.538.495,561m e E=531.322,778m; 209°48'04" e
75,06m  até  o  vértice  M-0022,  de  coordenadas  N=7.538.430,425m  e
E=531.285,472m;  212°50'00"  e  146,27m  até  o  vértice  M-0023,  de  coordenadas
N=7.538.307,519m e E=531.206,164m; 246°06'53" e 146,16m até o vértice M-0024,
de coordenadas N=7.538.248,338m e E=531.072,522m; 250°55'44" e 208,10m até o
vértice M-0025, de coordenadas N=7.538.180,342m e E=530.875,843m; 251°35'12" e
85,76m  até  o  vértice  M-0026,  de  coordenadas  N=7.538.153,255m  e
E=530.794,477m;  332°45'10"  e  270,10m  até  o  vértice  M-0027,  de  coordenadas
N=7.538.393,381m e E=530.670,818m; 270°00'15" e 58,52m até o vértice M-0028, de
coordenadas  N=7.538.393,385m e  E=530.612,295m;  289°32'19"  e  179,63m  até  o
vértice M-0029, de coordenadas N=7.538.453,462m e E=530.443,007m; 319°02'31" e
160,67m  até  o  vértice  M-0030,  de  coordenadas  N=7.538.574,797m  e
E=530.337,687m;  331°10'35"  e  168,09m  até  o  vértice  M-0031,  de  coordenadas
N=7.538.722,063m e E=530.256,648m; 1°22'48" e 137,38m até o vértice M-0032, de
coordenadas N=7.538.859,399m e E=530.259,957m; 6°00'19" e 87,37m até o vértice
M-0033,  de  coordenadas  N=7.538.946,287m  e  E=530.269,097m;  331°44'24"  e
46,76m  até  o  vértice  M-0034,  de  coordenadas  N=7.538.987,474m  e
E=530.246,957m;  285°26'36"  e  59,32m  até  o  vértice  M-0035,  de  coordenadas
N=7.539.003,269m e E=530.189,782m; 254°57'20" e 60,22m até o vértice M-0036, de
coordenadas  N=7.538.987,638m  e  E=530.131,627m;  231°50'09"  e  59,01m  até  o
vértice M-0037, de coordenadas N=7.538.951,174m e E=530.085,229m; 257°02'52" e
305,16m  até  o  vértice  M-0038,  de  coordenadas  N=7.538.882,776m  e
E=529.787,834m;  178°14'31"  e  112,76m  até  o  vértice  M-0039,  de  coordenadas
N=7.538.770,069m e E=529.791,293m; 160°50'34" e 78,60m até o vértice M-0040, de
coordenadas  N=7.538.695,826m  e  E=529.817,085m;  137°50'37"  e  66,52m  até  o
vértice M-0041, de coordenadas N=7.538.646,516m e E=529.861,728m; 127°26'09" e
102,59m  até  o  vértice  M-0042,  de  coordenadas  N=7.538.584,155m  e
E=529.943,188m;  127°57'27"  e  82,67m  até  o  vértice  M-0043,  de  coordenadas
N=7.538.533,307m e E=530.008,370m; 214°03'02" e 49,21m até o vértice M-0044, de
coordenadas  N=7.538.492,534m  e  E=529.980,815m;  266°05'24"  e  66,05m  até  o
vértice M-0045, de coordenadas N=7.538.488,030m e E=529.914,920m; 307°29'53" e
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64,62m  até  o  vértice  M-0046,  de  coordenadas  N=7.538.527,366m  e
E=529.863,653m;  315°52'23"  e  41,12m  até  o  vértice  M-0047,  de  coordenadas
N=7.538.556,880m e E=529.835,025m; 313°15'21" e 56,19m até o vértice M-0048, de
coordenadas  N=7.538.595,387m  e  E=529.794,099m;  287°07'39"  e  75,88m  até  o
vértice M-0049, de coordenadas N=7.538.617,734m e E=529.721,584m; 270°32'38" e
181,63m  até  o  vértice  M-0050,  de  coordenadas  N=7.538.619,458m  e
E=529.539,966m;  295°48'56"  e  130,55m  até  o  vértice  M-0051,  de  coordenadas
N=7.538.676,311m e E=529.422,441m; 346°11'05" e 215,62m até o vértice M-0052,
de coordenadas N=7.538.885,692m e E=529.370,952m; 280°07'53" e 212,41m até o
vértice M-0053, de coordenadas N=7.538.923,055m e E=529.161,859m; 215°05'52" e
102,96m  até  o  vértice  M-0054,  de  coordenadas  N=7.538.838,820m  e
E=529.102,661m;  276°54'25"  e  103,77m  até  o  vértice  M-0055,  de  coordenadas
N=7.538.851,298m e E=528.999,649m; 244°16'08" e 194,04m até o vértice M-0056,
de coordenadas N=7.538.767,055m e E=528.824,847m; 318°43'52" e 170,22m até o
vértice M-0057, de coordenadas N=7.538.894,999m e E=528.712,568m; 267°18'03" e
115,42m  até  o  vértice  M-0058,  de  coordenadas  N=7.538.889,564m  e
E=528.597,273m;  268°59'19"  e  68,86m  até  o  vértice  M-0059,  de  coordenadas
N=7.538.888,348m e E=528.528,420m; 349°50'21" e 18,68m até o vértice M-0060, de
coordenadas  N=7.538.906,733m  e  E=528.525,125m;  318°05'39"  e  48,40m  até  o
vértice M-0061, de coordenadas N=7.538.942,757m e E=528.492,797m; 318°56'24" e
84,77m até o vértice M-0062, de coordenadas N=7.539.006,677m e E=528.437,114m;
237°27'04" e 105,87m até o vértice M-0063, de coordenadas N=7.538.949,715m e
E=528.347,869m;  278°10'37"  e  98,67m  até  o  vértice  M-0064,  de  coordenadas
N=7.538.963,749m e E=528.250,201m; 220°54'29" e 118,33m até o vértice M-0065,
de coordenadas N=7.538.874,320m e E=528.172,713m; 274°39'58" e 99,72m até o
vértice M-0066, de coordenadas N=7.538.882,432m e E=528.073,321m; 247°33'41" e
179,71m  até  o  vértice  M-0067,  de  coordenadas  N=7.538.813,837m  e
E=527.907,212m;  350°43'44"  e  102,16m  até  o  vértice  M-0068,  de  coordenadas
N=7.538.914,665m e E=527.890,754m; 348°26'18" e 89,40m até o vértice M-0069, de
coordenadas  N=7.539.002,250m  e  E=527.872,836m;  311°20'58"  e  102,99m  até  o
vértice M-0070, de coordenadas N=7.539.070,292m e E=527.795,519m; 28°02'19" e
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43,25m  até  o  vértice  M-0071,  de  coordenadas  N=7.539.108,467m  e
E=527.815,850m;  358°16'25"  e  108,40m  até  o  vértice  M-0072,  de  coordenadas
N=7.539.216,819m e E=527.812,584m; 81°18'22" e 119,62m até o vértice M-0073, de
coordenadas  N=7.539.234,900m  e  E=527.930,829m;  78°19'40"  e  50,41m  até  o
vértice M-0074, de coordenadas N=7.539.245,098m e E=527.980,194m; 53°00'46" e
119,46m  até  o  vértice  M-0075,  de  coordenadas  N=7.539.316,969m  e
E=528.075,614m;  8°10'05"  e  74,87m  até  o  vértice  M-0076,  de  coordenadas
N=7.539.391,081m e E=528.086,251m; 1°39'20" e 37,32m até o vértice M-0077, de
coordenadas  N=7.539.428,386m  e  E=528.087,330m;  26°02'02"  e  85,09m  até  o
vértice M-0078, de coordenadas N=7.539.504,846m e E=528.124,677m; 25°54'46" e
122,47m  até  o  vértice  M-0079,  de  coordenadas  N=7.539.615,006m  e
E=528.178,199m;  85°47'26"  e  82,12m  até  o  vértice  M-0080,  de  coordenadas
N=7.539.621,034m e E=528.260,096m; 60°48'40" e 53,11m até o vértice M-0081, de
coordenadas  N=7.539.646,934m  e  E=528.306,461m;  62°26'31"  e  52,76m  até  o
vértice M-0082, de coordenadas N=7.539.671,342m e E=528.353,233m; 63°20'10" e
73,22m  até  o  vértice  M-0083,  de  coordenadas  N=7.539.704,199m  e
E=528.418,665m;  59°41'18"  e  72,57m  até  o  vértice  M-0084,  de  coordenadas
N=7.539.740,824m e E=528.481,311m; 32°51'48" e 50,85m até o vértice M-0085, de
coordenadas N=7.539.783,540m e E=528.508,907m; 8°06'20" e 48,50m até o vértice
M-0086, de coordenadas N=7.539.831,551m e E=528.515,745m; 53°01'57" e 50,13m
até  o  vértice  M-0087,  de  coordenadas  N=7.539.861,697m  e  E=528.555,796m;
43°13'33"  e  77,81m  até  o  vértice  M-0088,  de  coordenadas  N=7.539.918,394m  e
E=528.609,086m;  73°32'23"  e  32,20m  até  o  vértice  M-0089,  de  coordenadas
N=7.539.927,518m e E=528.639,968m; 34°45'39" e 112,75m até o vértice M-0090, de
coordenadas  N=7.540.020,145m  e  E=528.704,252m;  323°59'18"  e  63,02m  até  o
vértice M-0091, de coordenadas N=7.540.071,124m e E=528.667,197m; 12°36'58" e
45,61m até o vértice M-0092, de coordenadas N=7.540.115,634m e E=528.677,159m;
342°54'06" e 125,49m até o vértice M-0093, de coordenadas N=7.540.235,574m e
E=528.640,265m;  320°34'38"  e  67,15m  até  o  vértice  M-0094,  de  coordenadas
N=7.540.287,447m e E=528.597,621m; 237°36'05" e 36,87m até o vértice M-0095, de
coordenadas  N=7.540.267,690m  e  E=528.566,488m;  263°19'39"  e  46,54m  até  o
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vértice M-0096, de coordenadas N=7.540.262,283m e E=528.520,266m; 276°00'21" e
40,32m  até  o  vértice  M-0097,  de  coordenadas  N=7.540.266,502m  e
E=528.480,163m;  265°46'08"  e  77,58m  até  o  vértice  M-0098,  de  coordenadas
N=7.540.260,778m e E=528.402,797m; 250°03'06" e 36,67m até o vértice M-0099, de
coordenadas  N=7.540.248,268m  e  E=528.368,330m;  272°23'18"  e  57,63m  até  o
vértice M-0100, de coordenadas N=7.540.250,670m e E=528.310,748m; 351°35'59" e
136,69m  até  o  vértice  M-0101,  de  coordenadas  N=7.540.385,897m  e
E=528.290,778m;  84°04'06"  e  98,58m  até  o  vértice  M-0102,  de  coordenadas
N=7.540.396,084m e E=528.388,827m; 150°01'43" e 56,39m até o vértice M-0103, de
coordenadas  N=7.540.347,233m  e  E=528.416,998m;  68°04'30"  e  67,12m  até  o
vértice M-0104, de coordenadas N=7.540.372,294m e E=528.479,262m; 89°33'33" e
78,31m  até  o  vértice  M-0105,  de  coordenadas  N=7.540.372,897m  e
E=528.557,566m;  70°14'41"  e  114,45m  até  o  vértice  M-0106,  de  coordenadas
N=7.540.411,580m e E=528.665,276m; 35°56'59" e 88,37m até o vértice M-0107, de
coordenadas  N=7.540.483,122m  e  E=528.717,158m;  37°14'36"  e  80,04m  até  o
vértice M-0108, de coordenadas N=7.540.546,841m e E=528.765,600m; 313°43'43" e
54,77m  até  o  vértice  M-0109,  de  coordenadas  N=7.540.584,704m  e
E=528.726,019m;  36°19'32"  e  93,28m  até  o  vértice  M-0110,  de  coordenadas
N=7.540.659,857m e E=528.781,276m; 142°22'50" e 69,40m até o vértice M-0111, de
coordenadas  N=7.540.604,888m  e  E=528.823,638m;  196°10'39"  e  58,96m  até  o
vértice M-0112, de coordenadas N=7.540.548,266m e E=528.807,212m; 165°07'07" e
96,57m até o vértice M-0113, de coordenadas N=7.540.454,932m e E=528.832,014m;
82°58'54"  e  38,46m  até  o  vértice  M-0114,  de  coordenadas  N=7.540.459,631m  e
E=528.870,186m;  120°06'48"  e  91,55m  até  o  vértice  M-0115,  de  coordenadas
N=7.540.413,698m e E=528.949,383m; 142°04'54" e 82,27m até o vértice M-0116, de
coordenadas  N=7.540.348,796m  e  E=528.999,941m;  43°13'10"  e  117,15m  até  o
vértice M-0117, de coordenadas N=7.540.434,171m e E=529.080,168m; 356°57'49" e
99,49m até o vértice M-0118, de coordenadas N=7.540.533,525m e E=529.074,898m;
35°55'31"  e  52,24m  até  o  vértice  M-0119,  de  coordenadas  N=7.540.575,831m  e
E=529.105,551m;  82°39'10"  e  54,53m  até  o  vértice  M-0120,  de  coordenadas
N=7.540.582,804m e E=529.159,629m; 105°04'46" e 90,30m até o vértice M-0121, de
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coordenadas N=7.540.559,311m e E=529.246,820m; 46°25'04" e 38,54m até o vértice
M-0122, de coordenadas N=7.540.585,881m e E=529.274,739m; 30°52'33" e 58,27m
até  o  vértice  M-0123,  de  coordenadas  N=7.540.635,892m  e  E=529.304,642m;
58°17'38"  e  42,46m  até  o  vértice  M-0124,  de  coordenadas  N=7.540.658,208m  e
E=529.340,765m;  50°49'45"  e  80,42m  até  o  vértice  M-0125,  de  coordenadas
N=7.540.709,007m e E=529.403,115m; 329°51'25" e 63,98m até o vértice M-0126, de
coordenadas  N=7.540.764,335m  e  E=529.370,987m;  321°57'12"  e  91,08m  até  o
vértice M-0127, de coordenadas N=7.540.836,057m e E=529.314,858m; 355°14'04" e
75,21m até o vértice M-0128, de coordenadas N=7.540.911,006m e E=529.308,609m;
6°33'25"  e  74,31m  até  o  vértice  M-0129,  de  coordenadas  N=7.540.984,832m  e
E=529.317,095m;  3°32'56"  e  61,04m  até  o  vértice  M-0130,  de  coordenadas
N=7.541.045,757m e E=529.320,874m; 324°38'05" e 183,00m até o vértice M-0131,
de coordenadas N=7.541.194,992m e E=529.214,954m; 351°52'29" e 66,21m até o
vértice M-0132, de coordenadas N=7.541.260,539m e E=529.205,596m; 47°02'48" e
123,70m  até  o  vértice  M-0133,  de  coordenadas  N=7.541.344,826m  e
E=529.296,130m;  80°16'23"  e  221,63m  até  o  vértice  M-0134,  de  coordenadas
N=7.541.382,270m e E=529.514,570m; 335°22'04" e 217,18m até o vértice M-0135,
de coordenadas N=7.541.579,692m e E=529.424,049m; 278°10'27" e 59,95m até o
vértice M-0136, de coordenadas N=7.541.588,216m e E=529.364,706m; 338°14'01" e
122,26m  até  o  vértice  M-0137,  de  coordenadas  N=7.541.701,759m  e
E=529.319,369m;  327°31'00"  e  98,53m  até  o  vértice  M-0138,  de  coordenadas
N=7.541.784,876m e E=529.266,452m; 359°01'13" e 244,45m até o vértice M-0139,
de coordenadas N=7.542.029,289m e E=529.262,273m; 338°44'26" e 52,89m até o
vértice M-0140, de coordenadas N=7.542.078,581m e E=529.243,095m; 84°31'12" e
350,46m  até  o  vértice  M-0141,  de  coordenadas  N=7.542.112,048m  e
E=529.591,951m;  84°27'34"  e  399,79m  até  o  vértice  M-0001,  de  coordenadas
N=7.542.150,648m  e  E=529.989,878m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

II – gleba 2: a descrição com área de 689,0735ha e perímetro de 27.591,016m, tem
início  no  vértice  M-0142,  de  coordenadas  N=7.536.964,513m  e  E=529.989,838m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 181°08'51" e 15,65m até o
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vértice M-0143, de coordenadas N=7.536.948,866m e E=529.989,525m; 181°08'51" e
15,65m  até  o  vértice  M-0143,  de  coordenadas  N=7.536.948,866m  e
E=529.989,525m;  113°31'33"  e  53,63m  até  o  vértice  M-0144,  de  coordenadas
N=7.536.927,460m e E=530.038,695m; 110°06'47" e 80,56m até o vértice M-0145, de
coordenadas  N=7.536.899,758m  e  E=530.114,340m;  122°09'46"  e  80,42m  até  o
vértice M-0146, de coordenadas N=7.536.856,946m e E=530.182,422m; 151°17'00" e
76,09m até o vértice M-0147, de coordenadas N=7.536.790,211m e E=530.218,984m;
186°56'09" e 135,73m até o vértice M-0148, de coordenadas N=7.536.655,478m e
E=530.202,594m;  199°40'36"  e  280,83m  até  o  vértice  M-0149,  de  coordenadas
N=7.536.391,050m e E=530.108,036m; 200°07'46" e 150,20m até o vértice M-0150,
de coordenadas N=7.536.250,023m e E=530.056,346m; 199°51'28" e 159,52m até o
vértice M-0151, de coordenadas N=7.536.099,983m e E=530.002,157m; 79°59'52" e
83,34m até o vértice M-0152, de coordenadas N=7.536.114,458m e E=530.084,230m;
66°53'13"  e  202,81m até  o vértice  M-0153,  de coordenadas N=7.536.194,069m e
E=530.270,758m;  112°34'25"  e  169,68m  até  o  vértice  M-0154,  de  coordenadas
N=7.536.128,933m e E=530.427,442m; 83°29'23" e 127,66m até o vértice M-0155, de
coordenadas  N=7.536.143,408m  e  E=530.554,281m;  62°25'17"  e  218,86m  até  o
vértice M-0156, de coordenadas N=7.536.244,731m e E=530.748,270m; 107°55'05" e
117,62m  até  o  vértice  M-0157,  de  coordenadas  N=7.536.208,544m  e
E=530.860,187m;  61°00'02"  e  179,14m  até  o  vértice  M-0158,  de  coordenadas
N=7.536.295,393m e E=531.016,871m; 116°46'00" e 208,91m até o vértice M-0159,
de coordenadas N=7.536.201,307m e E=531.203,399m; 185°21'15" e 159,92m até o
vértice M-0160, de coordenadas N=7.536.042,084m e E=531.188,477m; 127°48'43" e
94,44m  até  o  vértice  M-0161,  de  coordenadas  N=7.535.984,185m  e
E=531.263,088m;  177°12'10"  e  107,52m  até  o  vértice  M-0162,  de  coordenadas
N=7.535.876,795m e E=531.268,335m; 220°39'57" e 52,26m até o vértice M-0163, de
coordenadas  N=7.535.837,156m  e  E=531.234,281m;  222°03'07"  e  71,18m  até  o
vértice M-0164, de coordenadas N=7.535.784,303m e E=531.186,606m; 145°30'01" e
72,15m  até  o  vértice  M-0165,  de  coordenadas  N=7.535.724,844m  e
E=531.227,470m;  224°08'08"  e  156,49m  até  o  vértice  M-0166,  de  coordenadas
N=7.535.612,533m e E=531.118,498m; 198°57'53" e 104,79m até o vértice M-0167,
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de coordenadas N=7.535.513,434m e E=531.084,444m; 216°40'10" e 148,26m até o
vértice M-0168, de coordenadas N=7.535.394,516m e E=530.995,903m; 198°57'53" e
83,83m  até  o  vértice  M-0169,  de  coordenadas  N=7.535.315,237m  e
E=530.968,660m;  191°39'01"  e  67,46m  até  o  vértice  M-0170,  de  coordenadas
N=7.535.249,172m e E=530.955,038m; 270°00'00" e 95,35m até o vértice M-0171, de
coordenadas  N=7.535.249,172m e  E=530.859,687m;  188°47'26"  e  133,70m  até  o
vértice M-0172, de coordenadas N=7.535.117,040m e E=530.839,255m; 232°58'02" e
153,57m  até  o  vértice  M-0173,  de  coordenadas  N=7.535.024,549m  e
E=530.716,661m;  173°05'05"  e  113,13m  até  o  vértice  M-0174,  de  coordenadas
N=7.534.912,237m e E=530.730,282m; 230°23'20" e 112,24m até o vértice M-0175,
de coordenadas N=7.534.840,677m e E=530.643,815m; 60°57'54" e 52,16m até o
vértice M-0176, de coordenadas N=7.534.865,991m e E=530.689,417m; 231°15'48" e
144,55m  até  o  vértice  M-0177,  de  coordenadas  N=7.534.775,540m  e
E=530.576,664m;  179°44'11"  e  821,26m  até  o  vértice  M-0178,  de  coordenadas
N=7.533.954,285m e E=530.580,445m; 180°00'00" e 39,64m até o vértice M-0179, de
coordenadas  N=7.533.914,646m  e  E=530.580,445m;  113°19'18"  e  66,75m  até  o
vértice M-0180, de coordenadas N=7.533.888,220m e E=530.641,742m; 55°17'00" e
58,00m  até  o  vértice  M-0181,  de  coordenadas  N=7.533.921,253m  e
E=530.689,417m;  96°09'06"  e  61,65m  até  o  vértice  M-0182,  de  coordenadas
N=7.533.914,646m e E=530.750,714m; 66°40'42" e 66,75m até o vértice M-0183, de
coordenadas  N=7.533.941,072m  e  E=530.812,012m;  112°00'26"  e  88,15m  até  o
vértice M-0184, de coordenadas N=7.533.908,039m e E=530.893,741m; 92°55'21" e
129,57m  até  o  vértice  M-0185,  de  coordenadas  N=7.533.901,433m  e
E=531.023,146m;  53°57'49"  e  67,38m  até  o  vértice  M-0186,  de  coordenadas
N=7.533.941,072m e E=531.077,633m; 174°06'51" e 132,83m até o vértice M-0187,
de coordenadas N=7.533.808,941m e E=531.091,254m; 147°12'20" e 62,87m até o
vértice M-0188, de coordenadas N=7.533.756,088m e E=531.125,308m; 186°32'04" e
59,85m até o vértice M-0189, de coordenadas N=7.533.696,629m e E=531.118,498m;
141°35'07" e 109,61m até o vértice M-0190, de coordenadas N=7.533.610,744m e
E=531.186,605m;  214°29'59"  e  96,20m  até  o  vértice  M-0191,  de  coordenadas
N=7.533.531,465m e E=531.132,119m; 244°07'35" e 75,70m até o vértice M-0192, de
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coordenadas  N=7.533.498,433m  e  E=531.064,011m;  233°57'49"  e  67,38m  até  o
vértice M-0193, de coordenadas N=7.533.458,793m e E=531.009,525m; 302°53'23" e
73,00m  até  o  vértice  M-0194,  de  coordenadas  N=7.533.498,433m  e
E=530.948,228m;  244°07'35"  e  121,11m  até  o  vértice  M-0195,  de  coordenadas
N=7.533.445,580m e E=530.839,255m; 270°00'00" e 136,22m até o vértice M-0196,
de coordenadas N=7.533.445,580m e E=530.703,039m; 162°48'52" e 69,15m até o
vértice M-0197, de coordenadas N=7.533.379,514m e E=530.723,471m; 166°37'04" e
88,28m  até  o  vértice  M-0198,  de  coordenadas  N=7.533.293,629m  e
E=530.743,904m;  173°05'05"  e  113,13m  até  o  vértice  M-0199,  de  coordenadas
N=7.533.181,317m e E=530.757,525m; 184°32'03" e 86,15m até o vértice M-0200, de
coordenadas  N=7.533.095,432m  e  E=530.750,714m;  97°53'22"  e  96,26m  até  o
vértice M-0201, de coordenadas N=7.533.082,219m e E=530.846,066m; 86°18'00" e
102,38m  até  o  vértice  M-0202,  de  coordenadas  N=7.533.088,826m  e
E=530.948,228m;  109°45'42"  e  195,40m  até  o  vértice  M-0203,  de  coordenadas
N=7.533.022,760m e E=531.132,119m; 112°34'25" e 103,26m até o vértice M-0204,
de coordenadas N=7.532.983,121m e E=531.227,470m; 175°05'23" e 79,57m até o
vértice M-0205, de coordenadas N=7.532.903,842m e E=531.234,281m; 213°15'59" e
86,91m  até  o  vértice  M-0206,  de  coordenadas  N=7.532.831,170m  e
E=531.186,605m;  164°01'13"  e  123,70m  até  o  vértice  M-0207,  de  coordenadas
N=7.532.712,251m e E=531.220,659m; 162°24'03" e 90,10m até o vértice M-0208, de
coordenadas  N=7.532.626,366m  e  E=531.247,903m;  143°37'55"  e  86,15m  até  o
vértice M-0209, de coordenadas N=7.532.556,997m e E=531.298,986m; 232°04'26" e
2.877,88m  até  o  vértice  M-0210,  de  coordenadas  N=7.530.788,128m  e
E=529.028,898m;  320°14'10"  e  2.536,26m  até  o  vértice  M-0211,  de  coordenadas
N=7.532.737,717m e E=527.406,639m; 355°09'03" e 116,04m até o vértice M-0212,
de coordenadas N=7.532.853,345m e E=527.396,829m; 0°50'00"  e 111,93m até o
vértice M-0213, de coordenadas N=7.532.965,264m e E=527.398,457m; 4°33'46" e
147,11m  até  o  vértice  M-0214,  de  coordenadas  N=7.533.111,910m  e
E=527.410,160m;  352°49'15"  e  139,04m  até  o  vértice  M-0215,  de  coordenadas
N=7.533.249,863m e E=527.392,783m; 148°07'46" e 47,95m até o vértice M-0216, de
coordenadas  N=7.533.209,141m e  E=527.418,101m;  175°04'49"  e  466,03m  até  o
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vértice M-0217, de coordenadas N=7.532.744,831m e E=527.458,069m; 142°01'46" e
694,97m  até  o  vértice  M-0218,  de  coordenadas  N=7.532.196,965m  e
E=527.885,654m;  54°54'25"  e  174,56m  até  o  vértice  M-0219,  de  coordenadas
N=7.532.297,319m e E=528.028,482m; 87°59'25" e 62,47m até o vértice M-0220, de
coordenadas  N=7.532.299,510m  e  E=528.090,913m;  88°13'59"  e  230,45m  até  o
vértice M-0221, de coordenadas N=7.532.306,616m e E=528.321,251m; 118°31'44" e
69,62m  até  o  vértice  M-0222,  de  coordenadas  N=7.532.273,364m  e
E=528.382,420m;  68°35'32"  e  81,03m  até  o  vértice  M-0223,  de  coordenadas
N=7.532.302,941m e E=528.457,863m; 76°52'02" e 34,86m até o vértice M-0224, de
coordenadas  N=7.532.310,862m  e  E=528.491,815m;  75°04'16"  e  50,40m  até  o
vértice M-0225, de coordenadas N=7.532.323,847m e E=528.540,514m; 70°35'08" e
80,04m  até  o  vértice  M-0226,  de  coordenadas  N=7.532.350,453m  e
E=528.616,007m;  115°25'22"  e  43,65m  até  o  vértice  M-0227,  de  coordenadas
N=7.532.331,715m e E=528.655,429m; 91°55'16" e 30,29m até o vértice M-0228, de
coordenadas  N=7.532.330,700m  e  E=528.685,697m;  25°29'15"  e  68,80m  até  o
vértice M-0229, de coordenadas N=7.532.392,807m e E=528.715,304m; 94°28'29" e
65,59m  até  o  vértice  M-0230,  de  coordenadas  N=7.532.387,689m  e
E=528.780,695m;  52°11'52"  e  62,99m  até  o  vértice  M-0231,  de  coordenadas
N=7.532.426,296m e E=528.830,463m; 110°38'06" e 20,91m até o vértice M-0232, de
coordenadas  N=7.532.418,927m  e  E=528.850,032m;  147°34'16"  e  63,42m  até  o
vértice M-0233, de coordenadas N=7.532.365,400m e E=528.884,039m; 95°07'38" e
75,29m  até  o  vértice  M-0234,  de  coordenadas  N=7.532.358,672m  e
E=528.959,025m;  49°14'54"  e  90,69m  até  o  vértice  M-0235,  de  coordenadas
N=7.532.417,874m e E=529.027,729m; 55°23'22" e 53,45m até o vértice M-0236, de
coordenadas  N=7.532.448,233m  e  E=529.071,719m;  30°48'54"  e  97,81m  até  o
vértice M-0237, de coordenadas N=7.532.532,231m e E=529.121,822m; 356°42'31" e
46,19m até o vértice M-0238, de coordenadas N=7.532.578,344m e E=529.119,170m;
5°55'10"  e  48,03m  até  o  vértice  M-0239,  de  coordenadas  N=7.532.626,118m  e
E=529.124,123m;  31°22'02"  e  59,30m  até  o  vértice  M-0240,  de  coordenadas
N=7.532.676,750m e E=529.154,989m; 9°34'14" e 34,02m até o vértice M-0241, de
coordenadas  N=7.532.710,294m  e  E=529.160,645m;  45°01'56"  e  25,29m  até  o
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vértice M-0242, de coordenadas N=7.532.728,166m e E=529.178,538m; 56°08'34" e
25,88m  até  o  vértice  M-0243,  de  coordenadas  N=7.532.742,582m  e
E=529.200,025m;  36°06'40"  e  34,65m  até  o  vértice  M-0244,  de  coordenadas
N=7.532.770,577m e E=529.220,448m; 57°47'45" e 52,78m até o vértice M-0245, de
coordenadas  N=7.532.798,704m  e  E=529.265,106m;  101°21'05"  e  17,52m  até  o
vértice M-0246, de coordenadas N=7.532.795,255m e E=529.282,288m; 68°18'38" e
35,59m  até  o  vértice  M-0247,  de  coordenadas  N=7.532.808,409m  e
E=529.315,361m;  53°40'48"  e  36,70m  até  o  vértice  M-0248,  de  coordenadas
N=7.532.830,145m e E=529.344,929m; 97°38'35" e 31,24m até o vértice M-0249, de
coordenadas  N=7.532.825,989m  e  E=529.375,896m;  58°23'00"  e  36,45m  até  o
vértice M-0250, de coordenadas N=7.532.845,098m e E=529.406,937m; 86°08'01" e
45,88m  até  o  vértice  M-0251,  de  coordenadas  N=7.532.848,192m  e
E=529.452,715m;  55°15'35"  e  49,20m  até  o  vértice  M-0252,  de  coordenadas
N=7.532.876,229m e E=529.493,146m; 82°50'44" e 38,18m até o vértice M-0253, de
coordenadas  N=7.532.880,983m  e  E=529.531,024m;  121°36'25"  e  39,65m  até  o
vértice M-0254, de coordenadas N=7.532.860,203m e E=529.564,792m; 151°23'23" e
47,86m até o vértice M-0255, de coordenadas N=7.532.818,185m e E=529.587,711m;
120°38'50"  e  31,95m até  o vértice  M-0256,  de coordenadas N=7.532.801,899m e
E=529.615,197m;  81°49'23"  e  37,83m  até  o  vértice  M-0257,  de  coordenadas
N=7.532.807,279m e E=529.652,638m; 60°03'06" e 45,99m até o vértice M-0258, de
coordenadas  N=7.532.830,239m  e  E=529.692,489m;  107°48'21"  e  53,11m  até  o
vértice M-0259, de coordenadas N=7.532.813,997m e E=529.743,059m; 144°39'28" e
30,97m  até  o  vértice  M-0260,  de  coordenadas  N=7.532.788,733m  e
E=529.760,976m;  139°22'04"  e  35,55m  até  o  vértice  M-0261,  de  coordenadas
N=7.532.761,754m e E=529.784,125m; 184°05'16" e 41,31m até o vértice M-0262, de
coordenadas  N=7.532.720,551m  e  E=529.781,181m;  115°55'31"  e  23,84m  até  o
vértice M-0263, de coordenadas N=7.532.710,130m e E=529.802,619m; 87°22'49" e
55,73m  até  o  vértice  M-0264,  de  coordenadas  N=7.532.712,677m  e
E=529.858,295m;  76°54'02"  e  55,33m  até  o  vértice  M-0265,  de  coordenadas
N=7.532.725,218m e E=529.912,189m; 117°17'07" e 24,99m até o vértice M-0266, de
coordenadas  N=7.532.713,764m  e  E=529.934,395m;  63°20'40"  e  54,88m  até  o
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vértice M-0267, de coordenadas N=7.532.738,384m e E=529.983,442m; 40°13'36" e
64,15m  até  o  vértice  M-0268,  de  coordenadas  N=7.532.787,361m  e
E=530.024,870m;  87°51'47"  e  37,43m  até  o  vértice  M-0269,  de  coordenadas
N=7.532.788,757m e E=530.062,277m; 85°56'48" e 59,62m até o vértice M-0270, de
coordenadas  N=7.532.792,971m  e  E=530.121,749m;  76°51'13"  e  55,28m  até  o
vértice M-0271, de coordenadas N=7.532.805,544m e E=530.175,584m; 135°24'08" e
19,22m  até  o  vértice  M-0272,  de  coordenadas  N=7.532.791,857m  e
E=530.189,081m;  113°30'41"  e  79,73m  até  o  vértice  M-0273,  de  coordenadas
N=7.532.760,051m e E=530.262,190m; 84°48'28" e 90,67m até o vértice M-0274, de
coordenadas  N=7.532.768,256m  e  E=530.352,488m;  38°27'52"  e  82,68m  até  o
vértice M-0275, de coordenadas N=7.532.832,994m e E=530.403,917m; 347°55'25" e
223,43m  até  o  vértice  M-0276,  de  coordenadas  N=7.533.051,479m  e
E=530.357,171m;  347°27'28"  e  172,55m  até  o  vértice  M-0277,  de  coordenadas
N=7.533.219,915m e E=530.319,700m; 38°01'19" e 91,19m até o vértice M-0278, de
coordenadas  N=7.533.291,754m  e  E=530.375,871m;  326°16'37"  e  112,47m  até  o
vértice M-0279, de coordenadas N=7.533.385,300m e E=530.313,430m; 282°05'37" e
142,36m  até  o  vértice  M-0280,  de  coordenadas  N=7.533.415,125m  e
E=530.174,232m;  327°43'46"  e  120,59m  até  o  vértice  M-0281,  de  coordenadas
N=7.533.517,086m e E=530.109,848m; 309°12'33" e 123,56m até o vértice M-0282,
de coordenadas N=7.533.595,198m e E=530.014,105m; 215°15'45" e 24,96m até o
vértice M-0283, de coordenadas N=7.533.574,815m e E=529.999,693m; 269°31'46" e
78,53m  até  o  vértice  M-0284,  de  coordenadas  N=7.533.574,170m  e
E=529.921,161m;  296°17'29"  e  42,46m  até  o  vértice  M-0285,  de  coordenadas
N=7.533.592,979m e E=529.883,089m; 247°20'43" e 147,92m até o vértice M-0286,
de coordenadas N=7.533.536,005m e E=529.746,584m; 244°48'18" e 115,40m até o
vértice M-0287, de coordenadas N=7.533.486,881m e E=529.642,167m; 240°41'52" e
53,83m  até  o  vértice  M-0288,  de  coordenadas  N=7.533.460,534m  e
E=529.595,222m;  257°55'38"  e  76,15m  até  o  vértice  M-0289,  de  coordenadas
N=7.533.444,606m e E=529.520,752m; 276°51'08" e 235,65m até o vértice M-0290,
de coordenadas N=7.533.472,721m e E=529.286,788m; 180°24'23" e 61,40m até o
vértice M-0291, de coordenadas N=7.533.411,320m e E=529.286,352m; 266°03'30" e
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97,25m  até  o  vértice  M-0292,  de  coordenadas  N=7.533.404,635m  e
E=529.189,329m;  243°04'26"  e  125,24m  até  o  vértice  M-0293,  de  coordenadas
N=7.533.347,922m e E=529.077,669m; 248°14'54" e 64,24m até o vértice M-0294, de
coordenadas  N=7.533.324,117m  e  E=529.018,007m;  264°25'56"  e  84,17m  até  o
vértice M-0295, de coordenadas N=7.533.315,951m e E=528.934,236m; 3°58'07" e
125,72m  até  o  vértice  M-0296,  de  coordenadas  N=7.533.441,367m  e
E=528.942,937m;  30°05'13"  e  187,73m  até  o  vértice  M-0297,  de  coordenadas
N=7.533.603,806m e E=529.037,050m; 80°47'51" e 117,01m até o vértice M-0298, de
coordenadas  N=7.533.622,518m  e  E=529.152,550m;  358°09'22"  e  96,80m  até  o
vértice M-0299, de coordenadas N=7.533.719,268m e E=529.149,435m; 39°06'13" e
192,99m  até  o  vértice  M-0300,  de  coordenadas  N=7.533.869,026m  e
E=529.271,157m;  42°15'22"  e  185,58m  até  o  vértice  M-0301,  de  coordenadas
N=7.534.006,380m e E=529.395,947m; 72°37'15" e 115,66m até o vértice M-0302, de
coordenadas  N=7.534.040,928m  e  E=529.506,330m;  78°34'43"  e  274,48m  até  o
vértice M-0303, de coordenadas N=7.534.095,282m e E=529.775,376m; 66°20'16" e
227,72m  até  o  vértice  M-0304,  de  coordenadas  N=7.534.186,676m  e
E=529.983,952m;  72°45'41"  e  128,49m  até  o  vértice  M-0305,  de  coordenadas
N=7.534.224,755m e E=530.106,669m; 32°25'25" e 135,17m até o vértice M-0306, de
coordenadas  N=7.534.338,853m  e  E=530.179,144m;  336°32'19"  e  78,12m  até  o
vértice M-0307, de coordenadas N=7.534.410,514m e E=530.148,042m; 265°50'32" e
188,70m  até  o  vértice  M-0308,  de  coordenadas  N=7.534.396,833m  e
E=529.959,836m;  247°21'18"  e  96,19m  até  o  vértice  M-0309,  de  coordenadas
N=7.534.359,798m e E=529.871,063m; 272°14'11" e 101,43m até o vértice M-0310,
de coordenadas N=7.534.363,756m e E=529.769,712m; 320°59'54" e 316,13m até o
vértice M-0311, de coordenadas N=7.534.609,428m e E=529.570,758m; 7°30'48" e
208,62m  até  o  vértice  M-0312,  de  coordenadas  N=7.534.816,258m  e
E=529.598,037m;  75°59'33"  e  144,77m  até  o  vértice  M-0313,  de  coordenadas
N=7.534.851,301m e E=529.738,506m; 328°50'22" e 196,07m até o vértice M-0314,
de coordenadas N=7.535.019,081m e E=529.637,052m; 60°14'24" e 125,80m até o
vértice M-0315, de coordenadas N=7.535.081,524m e E=529.746,260m; 131°38'35" e
93,99m  até  o  vértice  M-0316,  de  coordenadas  N=7.535.019,070m  e
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E=529.816,497m;  163°54'29"  e  211,17m  até  o  vértice  M-0317,  de  coordenadas
N=7.534.816,171m e E=529.875,029m; 119°43'37" e 157,24m até o vértice M-0318,
de coordenadas N=7.534.738,203m e E=530.011,572m; 57°59'06" e 110,32m até o
vértice M-0319, de coordenadas N=7.534.796,689m e E=530.105,115m; 112°09'44" e
113,81m  até  o  vértice  M-0320,  de  coordenadas  N=7.534.753,758m  e
E=530.210,513m;  35°57'30"  e  53,12m  até  o  vértice  M-0321,  de  coordenadas
N=7.534.796,756m e E=530.241,705m; 349°44'42" e 178,35m até o vértice M-0322,
de coordenadas N=7.534.972,253m e E=530.209,954m; 13°20'17" e 121,10m até o
vértice M-0323, de coordenadas N=7.535.090,082m e E=530.237,891m; 83°23'26" e
79,85m  até  o  vértice  M-0324,  de  coordenadas  N=7.535.099,273m  e
E=530.317,207m;  4°29'29"  e  228,74m  até  o  vértice  M-0325,  de  coordenadas
N=7.535.327,315m e E=530.335,120m; 44°20'22" e 224,91m até o vértice M-0326, de
coordenadas  N=7.535.488,170m e  E=530.492,308m;  317°28'25"  e  148,47m  até  o
vértice M-0327, de coordenadas N=7.535.597,589m e E=530.391,952m; 316°17'22" e
113,23m  até  o  vértice  M-0328,  de  coordenadas  N=7.535.679,437m  e
E=530.313,706m;  270°26'40"  e  38,87m  até  o  vértice  M-0329,  de  coordenadas
N=7.535.679,739m e E=530.274,842m; 322°03'03" e 144,66m até o vértice M-0330,
de coordenadas N=7.535.793,809m e E=530.185,883m; 347°14'48" e 36,22m até o
vértice M-0331, de coordenadas N=7.535.829,140m e E=530.177,887m; 292°04'26" e
119,75m  até  o  vértice  M-0332,  de  coordenadas  N=7.535.874,142m  e
E=530.066,913m;  323°11'00"  e  81,96m  até  o  vértice  M-0333,  de  coordenadas
N=7.535.939,757m e E=530.017,798m; 308°30'04" e 112,63m até o vértice M-0334,
de coordenadas N=7.536.009,872m e E=529.929,654m; 19°15'24" e 82,61m até o
vértice M-0335, de coordenadas N=7.536.087,857m e E=529.956,897m; 301°14'02" e
150,55m  até  o  vértice  M-0336,  de  coordenadas  N=7.536.165,920m  e
E=529.828,171m;  16°13'30"  e  186,89m  até  o  vértice  M-0337,  de  coordenadas
N=7.536.345,366m e E=529.880,390m; 20°03'17" e 228,11m até o vértice M-0338, de
coordenadas  N=7.536.559,646m  e  E=529.958,614m;  10°21'12"  e  111,93m  até  o
vértice M-0339, de coordenadas N=7.536.669,749m e E=529.978,729m; 291°32'44" e
60,88m  até  o  vértice  M-0340,  de  coordenadas  N=7.536.692,108m  e
E=529.922,098m;  261°11'21"  e  219,40m  até  o  vértice  M-0341,  de  coordenadas
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N=7.536.658,502m e E=529.705,285m; 291°10'35" e 46,59m até o vértice M-0342, de
coordenadas  N=7.536.675,332m  e  E=529.661,841m;  353°05'52"  e  97,56m  até  o
vértice M-0343, de coordenadas N=7.536.772,184m e E=529.650,116m; 54°01'33" e
67,73m até o vértice M-0344, de coordenadas N=7.536.811,972m e E=529.704,932m;
55°29'22"  e  46,10m  até  o  vértice  M-0345,  de  coordenadas  N=7.536.838,092m  e
E=529.742,921m;  91°04'37"  e  65,74m  até  o  vértice  M-0346,  de  coordenadas
N=7.536.836,857m e E=529.808,646m; 49°23'12" e 179,85m até o vértice M-0347, de
coordenadas  N=7.536.953,927m  e  E=529.945,170m;  76°40'02"  e  45,91m  até  o
vértice M-0142, de coordenadas N=7.536.964,513m e E=529.989,838m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

III – gleba 3: a descrição com área de 491,8235ha e perímetro de 16.732,981m, tem
início  no  vértice  M-0348,  de  coordenadas  N=7.538.386,978m  e  E=523.666,770m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 129°55'06" e 150,49m até o
vértice M-0349, de coordenadas N=7.538.290,409m e E=523.782,191m; 129°55'06" e
150,49m  até  o  vértice  M-0349,  de  coordenadas  N=7.538.290,409m  e
E=523.782,191m;  106°31'42"  e  130,63m  até  o  vértice  M-0350,  de  coordenadas
N=7.538.253,247m e E=523.907,421m; 84°32'11" e 195,65m até o vértice M-0351, de
coordenadas  N=7.538.271,875m e  E=524.102,180m;  168°24'12"  e  274,58m  até  o
vértice M-0352, de coordenadas N=7.538.002,902m e E=524.157,375m; 117°29'17" e
46,67m  até  o  vértice  M-0353,  de  coordenadas  N=7.537.981,360m  e
E=524.198,780m;  90°35'38"  e  59,24m  até  o  vértice  M-0354,  de  coordenadas
N=7.537.980,745m e E=524.258,021m; 132°59'14" e 65,22m até o vértice M-0355, de
coordenadas  N=7.537.936,279m  e  E=524.305,727m;  81°17'20"  e  55,34m  até  o
vértice M-0356, de coordenadas N=7.537.944,660m e E=524.360,427m; 77°35'03" e
70,78m  até  o  vértice  M-0357,  de  coordenadas  N=7.537.959,879m  e
E=524.429,556m;  136°03'46"  e  84,85m  até  o  vértice  M-0358,  de  coordenadas
N=7.537.898,780m e E=524.488,430m; 85°00'04" e 72,94m até o vértice M-0359, de
coordenadas  N=7.537.905,136m  e  E=524.561,092m;  55°52'26"  e  115,92m  até  o
vértice M-0360, de coordenadas N=7.537.970,170m e E=524.657,053m; 82°56'33" e
65,63m  até  o  vértice  M-0361,  de  coordenadas  N=7.537.978,234m  e
E=524.722,187m;  73°00'47"  e  32,98m  até  o  vértice  M-0362,  de  coordenadas
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N=7.537.987,869m e E=524.753,729m; 99°08'19" e 68,07m até o vértice M-0363, de
coordenadas  N=7.537.977,059m  e  E=524.820,932m;  88°40'30"  e  62,47m  até  o
vértice M-0364, de coordenadas N=7.537.978,503m e E=524.883,387m; 59°55'23" e
25,16m até o vértice M-0365, de coordenadas N=7.537.991,115m e E=524.905,164m;
16°14'01"  e  39,26m  até  o  vértice  M-0366,  de  coordenadas  N=7.538.028,808m  e
E=524.916,138m;  76°06'33"  e  46,00m  até  o  vértice  M-0367,  de  coordenadas
N=7.538.039,850m e E=524.960,789m; 129°39'43" e 28,59m até o vértice M-0368, de
coordenadas  N=7.538.021,602m  e  E=524.982,799m;  158°25'35"  e  45,71m  até  o
vértice M-0369, de coordenadas N=7.537.979,090m e E=524.999,608m; 98°58'20" e
47,12m  até  o  vértice  M-0370,  de  coordenadas  N=7.537.971,742m  e
E=525.046,150m;  34°40'43"  e  69,18m  até  o  vértice  M-0371,  de  coordenadas
N=7.538.028,630m e E=525.085,510m; 85°16'18" e 46,57m até o vértice M-0372, de
coordenadas  N=7.538.032,469m e  E=525.131,924m;  156°34'24"  e  145,08m  até  o
vértice M-0373, de coordenadas N=7.537.899,347m e E=525.189,605m; 74°14'52" e
129,72m  até  o  vértice  M-0374,  de  coordenadas  N=7.537.934,562m  e
E=525.314,449m;  72°14'11"  e  141,53m  até  o  vértice  M-0375,  de  coordenadas
N=7.537.977,741m e E=525.449,231m; 132°14'26" e 31,26m até o vértice M-0376, de
coordenadas  N=7.537.956,729m e  E=525.472,371m;  170°47'44"  e  175,48m  até  o
vértice M-0377, de coordenadas N=7.537.783,505m e E=525.500,441m; 71°12'48" e
170,92m  até  o  vértice  M-0378,  de  coordenadas  N=7.537.838,548m  e
E=525.662,253m;  104°51'00"  e  34,02m  até  o  vértice  M-0379,  de  coordenadas
N=7.537.829,828m e E=525.695,141m; 25°30'50" e 180,42m até o vértice M-0380, de
coordenadas N=7.537.992,658m e E=525.772,855m; 78°57'01" e 40,11m até o vértice
M-0381,  de  coordenadas  N=7.538.000,345m  e  E=525.812,220m;  122°22'14"  e
50,48m  até  o  vértice  M-0382,  de  coordenadas  N=7.537.973,318m  e
E=525.854,856m;  67°17'24"  e  216,62m  até  o  vértice  M-0383,  de  coordenadas
N=7.538.056,950m e E=526.054,684m; 73°14'27" e 40,38m até o vértice M-0384, de
coordenadas  N=7.538.068,593m  e  E=526.093,350m;  25°15'23"  e  41,63m  até  o
vértice M-0385, de coordenadas N=7.538.106,244m e E=526.111,112m; 92°38'15" e
44,55m  até  o  vértice  M-0386,  de  coordenadas  N=7.538.104,194m  e
E=526.155,614m;  103°41'54"  e  80,98m  até  o  vértice  M-0387,  de  coordenadas
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N=7.538.085,018m e E=526.234,290m; 75°11'24" e 76,77m até o vértice M-0388, de
coordenadas  N=7.538.104,641m  e  E=526.308,509m;  167°01'04"  e  56,13m  até  o
vértice M-0389, de coordenadas N=7.538.049,945m e E=526.321,119m; 207°24'39" e
143,15m  até  o  vértice  M-0390,  de  coordenadas  N=7.537.922,869m  e
E=526.255,218m;  231°36'23"  e  65,38m  até  o  vértice  M-0391,  de  coordenadas
N=7.537.882,264m e E=526.203,976m; 221°09'36" e 59,41m até o vértice M-0392, de
coordenadas  N=7.537.837,537m  e  E=526.164,875m;  191°30'06"  e  73,40m  até  o
vértice M-0393, de coordenadas N=7.537.765,606m e E=526.150,239m; 263°20'45" e
52,17m  até  o  vértice  M-0394,  de  coordenadas  N=7.537.759,560m  e
E=526.098,421m;  232°55'25"  e  54,40m  até  o  vértice  M-0395,  de  coordenadas
N=7.537.726,766m e E=526.055,022m; 190°02'42" e 55,46m até o vértice M-0396, de
coordenadas  N=7.537.672,157m  e  E=526.045,348m;  103°38'21"  e  56,66m  até  o
vértice M-0397, de coordenadas N=7.537.658,797m e E=526.100,406m; 104°00'00" e
77,82m  até  o  vértice  M-0398,  de  coordenadas  N=7.537.639,971m  e
E=526.175,913m;  171°21'26"  e  97,38m  até  o  vértice  M-0399,  de  coordenadas
N=7.537.543,702m e E=526.190,545m; 247°01'46" e 183,36m até o vértice M-0400,
de coordenadas N=7.537.472,144m e E=526.021,722m; 275°53'29" e 48,07m até o
vértice M-0401, de coordenadas N=7.537.477,078m e E=525.973,904m; 298°25'00" e
86,07m  até  o  vértice  M-0402,  de  coordenadas  N=7.537.518,036m  e
E=525.898,206m;  265°04'35"  e  34,33m  até  o  vértice  M-0403,  de  coordenadas
N=7.537.515,089m e E=525.863,998m; 173°53'50" e 66,52m até o vértice M-0404, de
coordenadas  N=7.537.448,949m  e  E=525.871,070m;  209°02'15"  e  44,88m  até  o
vértice M-0405, de coordenadas N=7.537.409,713m e E=525.849,287m; 139°00'17" e
71,02m até o vértice M-0406, de coordenadas N=7.537.356,111m e E=525.895,875m;
143°17'55"  e  73,98m até  o vértice  M-0407,  de coordenadas N=7.537.296,794m e
E=525.940,091m;  194°30'46"  e  63,24m  até  o  vértice  M-0408,  de  coordenadas
N=7.537.235,571m e E=525.924,242m; 128°03'02" e 50,47m até o vértice M-0409, de
coordenadas  N=7.537.204,463m  e  E=525.963,987m;  122°40'32"  e  76,12m  até  o
vértice M-0410, de coordenadas N=7.537.163,368m e E=526.028,058m; 103°44'12" e
50,92m até o vértice M-0411, de coordenadas N=7.537.151,277m e E=526.077,521m;
123°41'56"  e  56,17m até o  vértice  M-0412,  de  coordenadas N=7.537.120,110m e
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E=526.124,255m;  99°34'20"  e  30,14m  até  o  vértice  M-0413,  de  coordenadas
N=7.537.115,098m e E=526.153,980m; 91°15'10" e 39,02m até o vértice M-0414, de
coordenadas  N=7.537.114,244m  e  E=526.192,992m;  131°08'04"  e  52,13m  até  o
vértice M-0415, de coordenadas N=7.537.079,951m e E=526.232,256m; 92°09'29" e
37,20m  até  o  vértice  M-0416,  de  coordenadas  N=7.537.078,550m  e
E=526.269,433m;  117°23'46"  e  55,24m  até  o  vértice  M-0417,  de  coordenadas
N=7.537.053,132m e E=526.318,477m; 70°25'48" e 35,86m até o vértice M-0418, de
coordenadas  N=7.537.065,145m  e  E=526.352,266m;  50°45'12"  e  48,51m  até  o
vértice M-0419, de coordenadas N=7.537.095,837m e E=526.389,836m; 64°30'40" e
47,85m até o vértice M-0420, de coordenadas N=7.537.116,428m e E=526.433,028m;
79°28'02"  e  39,84m  até  o  vértice  M-0421,  de  coordenadas  N=7.537.123,711m  e
E=526.472,200m;  40°19'01"  e  48,99m  até  o  vértice  M-0422,  de  coordenadas
N=7.537.161,066m e E=526.503,899m; 84°06'26" e 64,35m até o vértice M-0423, de
coordenadas N=7.537.167,673m e E=526.567,911m; 56°05'27" e 81,38m até o vértice
M-0424,  de  coordenadas  N=7.537.213,074m  e  E=526.635,451m;  117°54'29"  e
53,26m  até  o  vértice  M-0425,  de  coordenadas  N=7.537.188,145m  e
E=526.682,518m;  205°21'34"  e  29,18m  até  o  vértice  M-0426,  de  coordenadas
N=7.537.161,780m e E=526.670,022m; 209°25'05" e 93,70m até o vértice M-0427, de
coordenadas  N=7.537.080,161m  e  E=526.623,998m;  118°56'19"  e  54,47m  até  o
vértice M-0428, de coordenadas N=7.537.053,802m e E=526.671,671m; 150°11'28" e
57,08m  até  o  vértice  M-0429,  de  coordenadas  N=7.537.004,272m  e
E=526.700,047m;  139°46'55"  e  24,84m  até  o  vértice  M-0430,  de  coordenadas
N=7.536.985,304m e E=526.716,087m; 163°34'24" e 45,32m até o vértice M-0431, de
coordenadas  N=7.536.941,834m e  E=526.728,903m;  101°20'15"  e  204,64m  até  o
vértice M-0432, de coordenadas N=7.536.901,605m e E=526.929,545m; 0°10'49" e
154,28m  até  o  vértice  M-0433,  de  coordenadas  N=7.537.055,885m  e
E=526.930,031m;  10°02'56"  e  23,96m  até  o  vértice  M-0434,  de  coordenadas
N=7.537.079,474m e E=526.934,211m; 95°52'19" e 42,06m até o vértice M-0435, de
coordenadas  N=7.537.075,171m  e  E=526.976,050m;  67°13'19"  e  84,66m  até  o
vértice M-0436, de coordenadas N=7.537.107,948m e E=527.054,107m; 178°58'25" e
102,34m  até  o  vértice  M-0437,  de  coordenadas  N=7.537.005,625m  e
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E=527.055,941m;  156°44'07"  e  69,26m  até  o  vértice  M-0438,  de  coordenadas
N=7.536.941,995m e E=527.083,297m; 169°19'16" e 133,20m até o vértice M-0439,
de coordenadas N=7.536.811,097m e E=527.107,980m; 198°14'56" e 42,27m até o
vértice M-0440, de coordenadas N=7.536.770,954m e E=527.094,744m; 238°12'22" e
139,32m  até  o  vértice  M-0441,  de  coordenadas  N=7.536.697,552m  e
E=526.976,330m;  304°48'08"  e  37,78m  até  o  vértice  M-0442,  de  coordenadas
N=7.536.719,117m e E=526.945,305m; 277°25'29" e 32,98m até o vértice M-0443, de
coordenadas  N=7.536.723,378m  e  E=526.912,603m;  279°27'05"  e  79,96m  até  o
vértice M-0444, de coordenadas N=7.536.736,508m e E=526.833,731m; 338°13'12" e
44,15m  até  o  vértice  M-0445,  de  coordenadas  N=7.536.777,502m  e
E=526.817,351m;  266°33'42"  e  48,04m  até  o  vértice  M-0446,  de  coordenadas
N=7.536.774,621m e E=526.769,402m; 250°08'19" e 69,34m até o vértice M-0447, de
coordenadas  N=7.536.751,062m e  E=526.704,184m;  329°28'32"  e  193,99m  até  o
vértice M-0448, de coordenadas N=7.536.918,170m e E=526.605,654m; 247°33'34" e
71,87m  até  o  vértice  M-0449,  de  coordenadas  N=7.536.890,735m  e
E=526.539,225m;  210°12'06"  e  118,77m  até  o  vértice  M-0450,  de  coordenadas
N=7.536.788,087m e E=526.479,479m; 241°14'31" e 29,07m até o vértice M-0451, de
coordenadas  N=7.536.774,102m  e  E=526.453,995m;  327°02'55"  e  74,83m  até  o
vértice M-0452, de coordenadas N=7.536.836,891m e E=526.413,295m; 314°49'46" e
122,17m  até  o  vértice  M-0453,  de  coordenadas  N=7.536.923,018m  e
E=526.326,654m;  275°55'02"  e  44,22m  até  o  vértice  M-0454,  de  coordenadas
N=7.536.927,576m e E=526.282,673m; 327°24'36" e 70,76m até o vértice M-0455, de
coordenadas  N=7.536.987,195m  e  E=526.244,560m;  316°20'34"  e  66,75m  até  o
vértice M-0456, de coordenadas N=7.537.035,488m e E=526.198,479m; 278°04'06" e
47,59m  até  o  vértice  M-0457,  de  coordenadas  N=7.537.042,167m  e
E=526.151,365m;  296°37'05"  e  229,40m  até  o  vértice  M-0458,  de  coordenadas
N=7.537.144,946m e E=525.946,281m; 262°26'39" e 65,74m até o vértice M-0459, de
coordenadas  N=7.537.136,301m  e  E=525.881,107m;  264°24'05"  e  110,44m  até  o
vértice M-0460, de coordenadas N=7.537.125,527m e E=525.771,197m; 267°23'57" e
103,17m  até  o  vértice  M-0461,  de  coordenadas  N=7.537.120,846m  e
E=525.668,133m;  200°48'49"  e  88,11m  até  o  vértice  M-0462,  de  coordenadas
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N=7.537.038,481m e E=525.636,824m; 281°01'50" e 119,18m até o vértice M-0463,
de coordenadas N=7.537.061,284m e E=525.519,849m; 246°34'32" e 122,15m até o
vértice M-0464, de coordenadas N=7.537.012,723m e E=525.407,764m; 274°03'34" e
95,73m  até  o  vértice  M-0465,  de  coordenadas  N=7.537.019,500m  e
E=525.312,278m;  266°20'39"  e  136,38m  até  o  vértice  M-0466,  de  coordenadas
N=7.537.010,804m e E=525.176,173m; 152°56'41" e 121,97m até o vértice M-0467,
de coordenadas N=7.536.902,183m e E=525.231,651m; 197°42'52" e 75,92m até o
vértice M-0468, de coordenadas N=7.536.829,860m e E=525.208,549m; 142°48'12" e
53,06m  até  o  vértice  M-0469,  de  coordenadas  N=7.536.787,598m  e
E=525.240,624m;  122°27'41"  e  53,67m  até  o  vértice  M-0470,  de  coordenadas
N=7.536.758,790m e E=525.285,910m; 121°27'49" e 104,66m até o vértice M-0471,
de coordenadas N=7.536.704,161m e E=525.375,185m; 162°14'39" e 66,91m até o
vértice M-0472, de coordenadas N=7.536.640,436m e E=525.395,590m; 235°21'24" e
192,98m  até  o  vértice  M-0473,  de  coordenadas  N=7.536.530,734m  e
E=525.236,825m;  229°13'15"  e  252,97m  até  o  vértice  M-0474,  de  coordenadas
N=7.536.365,510m e E=525.045,270m; 100°24'34" e 78,57m até o vértice M-0475, de
coordenadas  N=7.536.351,315m  e  E=525.122,543m;  92°13'23"  e  96,63m  até  o
vértice M-0476, de coordenadas N=7.536.347,566m e E=525.219,102m; 171°31'26" e
62,01m  até  o  vértice  M-0477,  de  coordenadas  N=7.536.286,235m  e
E=525.228,242m;  139°15'38"  e  134,31m  até  o  vértice  M-0478,  de  coordenadas
N=7.536.184,467m e E=525.315,898m; 137°44'55" e 66,29m até o vértice M-0479, de
coordenadas  N=7.536.135,400m e  E=525.360,470m;  236°37'04"  e  108,28m  até  o
vértice M-0480, de coordenadas N=7.536.075,822m e E=525.270,054m; 257°22'56" e
70,68m  até  o  vértice  M-0481,  de  coordenadas  N=7.536.060,382m  e
E=525.201,079m;  160°55'43"  e  58,06m  até  o  vértice  M-0482,  de  coordenadas
N=7.536.005,512m e E=525.220,049m; 197°42'04" e 148,49m até o vértice M-0483,
de coordenadas N=7.535.864,049m e E=525.174,899m; 246°44'14" e 179,00m até o
vértice M-0484, de coordenadas N=7.535.793,352m e E=525.010,449m; 249°58'18" e
139,02m  até  o  vértice  M-0485,  de  coordenadas  N=7.535.745,740m  e
E=524.879,835m;  251°22'54"  e  65,43m  até  o  vértice  M-0486,  de  coordenadas
N=7.535.724,850m e E=524.817,828m; 305°42'27" e 94,30m até o vértice M-0487, de
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coordenadas  N=7.535.779,889m  e  E=524.741,255m;  265°25'19"  e  91,67m  até  o
vértice M-0488, de coordenadas N=7.535.772,572m e E=524.649,878m; 176°41'52" e
109,26m  até  o  vértice  M-0489,  de  coordenadas  N=7.535.663,493m  e
E=524.656,172m;  116°17'39"  e  51,20m  até  o  vértice  M-0490,  de  coordenadas
N=7.535.640,815m e E=524.702,070m; 128°53'41" e 60,63m até o vértice M-0491, de
coordenadas  N=7.535.602,743m e  E=524.749,262m;  179°38'44"  e  147,92m  até  o
vértice M-0492, de coordenadas N=7.535.454,829m e E=524.750,177m; 146°48'18" e
107,42m  até  o  vértice  M-0493,  de  coordenadas  N=7.535.364,939m  e
E=524.808,988m;  233°06'14"  e  99,69m  até  o  vértice  M-0494,  de  coordenadas
N=7.535.305,091m e E=524.729,266m; 298°56'15" e 87,45m até o vértice M-0495, de
coordenadas  N=7.535.347,404m  e  E=524.652,734m;  313°14'08"  e  115,54m  até  o
vértice M-0496, de coordenadas N=7.535.426,549m e E=524.568,558m; 319°07'25" e
100,84m  até  o  vértice  M-0497,  de  coordenadas  N=7.535.502,798m  e
E=524.502,563m;  276°05'19"  e  94,78m  até  o  vértice  M-0498,  de  coordenadas
N=7.535.512,851m e E=524.408,322m; 243°44'57" e 116,10m até o vértice M-0499,
de coordenadas N=7.535.461,501m e E=524.304,199m; 203°23'04" e 68,33m até o
vértice M-0500, de coordenadas N=7.535.398,782m e E=524.277,079m; 241°31'19" e
46,45m  até  o  vértice  M-0501,  de  coordenadas  N=7.535.376,632m  e
E=524.236,246m;  275°14'11"  e  88,84m  até  o  vértice  M-0502,  de  coordenadas
N=7.535.384,740m e E=524.147,780m; 307°03'49" e 61,28m até o vértice M-0503, de
coordenadas  N=7.535.421,671m  e  E=524.098,883m;  262°54'07"  e  48,10m  até  o
vértice M-0504, de coordenadas N=7.535.415,728m e E=524.051,155m; 318°06'03" e
66,85m  até  o  vértice  M-0505,  de  coordenadas  N=7.535.465,488m  e
E=524.006,510m;  301°38'28"  e  122,84m  até  o  vértice  M-0506,  de  coordenadas
N=7.535.529,926m e E=523.901,934m; 283°36'34" e 69,47m até o vértice M-0507, de
coordenadas  N=7.535.546,273m e  E=523.834,412m;  221°03'15"  e  104,85m  até  o
vértice M-0508, de coordenadas N=7.535.467,205m e E=523.765,548m; 191°20'53" e
106,73m  até  o  vértice  M-0509,  de  coordenadas  N=7.535.362,559m  e
E=523.744,546m;  232°19'11"  e  97,31m  até  o  vértice  M-0510,  de  coordenadas
N=7.535.303,077m e E=523.667,532m; 359°42'06" e 3.077,04m até o vértice M-0511,
de coordenadas N=7.538.380,075m e E=523.651,509m; 65°39'41" e 16,75m até o
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vértice M-0348, de coordenadas N=7.538.386,978m e E=523.666,770m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

IV – gleba 4: a descrição com área de 167,1307ha e perímetro de 6.528,223m, tem
início  no  vértice  M-0512,  de  coordenadas  N=7.541.237,848m  e  E=523.859,522m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 149°58'57" e 142,01m até o
vértice M-0513, de coordenadas N=7.541.114,886m e E=523.930,564m; 149°58'57" e
142,01m  até  o  vértice  M-0513,  de  coordenadas  N=7.541.114,886m  e
E=523.930,564m;  119°43'19"  e  112,16m  até  o  vértice  M-0514,  de  coordenadas
N=7.541.059,281m e E=524.027,964m; 142°28'39" e 225,20m até o vértice M-0515,
de coordenadas N=7.540.880,670m e E=524.165,130m; 44°51'53" e 108,01m até o
vértice M-0516, de coordenadas N=7.540.957,227m e E=524.241,326m; 58°02'43" e
108,94m  até  o  vértice  M-0517,  de  coordenadas  N=7.541.014,884m  e
E=524.333,759m;  113°00'23"  e  78,83m  até  o  vértice  M-0518,  de  coordenadas
N=7.540.984,076m e E=524.406,315m; 154°40'34" e 46,31m até o vértice M-0519, de
coordenadas  N=7.540.942,220m e  E=524.426,122m;  151°53'02"  e  124,18m  até  o
vértice M-0520, de coordenadas N=7.540.832,696m e E=524.484,642m; 220°39'14" e
159,90m  até  o  vértice  M-0521,  de  coordenadas  N=7.540.711,388m  e
E=524.380,471m;  175°47'47"  e  101,82m  até  o  vértice  M-0522,  de  coordenadas
N=7.540.609,843m e E=524.387,934m; 142°17'26" e 61,41m até o vértice M-0523, de
coordenadas  N=7.540.561,258m e  E=524.425,497m;  196°48'23"  e  122,77m  até  o
vértice M-0524, de coordenadas N=7.540.443,727m e E=524.389,998m; 170°02'28" e
85,94m  até  o  vértice  M-0525,  de  coordenadas  N=7.540.359,086m  e
E=524.404,860m;  88°29'32"  e  163,03m  até  o  vértice  M-0526,  de  coordenadas
N=7.540.363,376m e E=524.567,830m; 102°45'53" e 292,93m até o vértice M-0527,
de coordenadas N=7.540.298,653m e E=524.853,525m; 94°59'00" e 214,19m até o
vértice M-0528, de coordenadas N=7.540.280,047m e E=525.066,902m; 169°18'09" e
138,71m  até  o  vértice  M-0529,  de  coordenadas  N=7.540.143,746m  e
E=525.092,650m;  150°51'41"  e  121,54m  até  o  vértice  M-0530,  de  coordenadas
N=7.540.037,589m e E=525.151,830m; 98°50'48" e 172,24m até o vértice M-0531, de
coordenadas  N=7.540.011,101m  e  E=525.322,017m;  169°42'38"  e  155,52m  até  o
vértice M-0532, de coordenadas N=7.539.858,081m e E=525.349,796m; 240°31'47" e
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174,40m  até  o  vértice  M-0533,  de  coordenadas  N=7.539.772,282m  e
E=525.197,963m;  281°02'12"  e  173,55m  até  o  vértice  M-0534,  de  coordenadas
N=7.539.805,506m e E=525.027,622m; 218°21'15" e 95,94m até o vértice M-0535, de
coordenadas  N=7.539.730,271m e  E=524.968,090m;  267°18'59"  e  219,59m  até  o
vértice M-0536, de coordenadas N=7.539.719,989m e E=524.748,738m; 264°18'39" e
213,33m  até  o  vértice  M-0537,  de  coordenadas  N=7.539.698,841m  e
E=524.536,454m;  246°42'20"  e  301,10m  até  o  vértice  M-0538,  de  coordenadas
N=7.539.579,769m e E=524.259,896m; 247°53'06" e 480,67m até o vértice M-0539,
de coordenadas N=7.539.398,812m e E=523.814,588m; 274°45'45" e 144,25m até o
vértice M-0540, de coordenadas N=7.539.410,789m e E=523.670,832m; 235°11'26" e
29,96m  até  o  vértice  M-0541,  de  coordenadas  N=7.539.393,685m  e
E=523.646,230m;  359°42'06"  e  1.169,42m  até  o  vértice  M-0542,  de  coordenadas
N=7.540.563,092m e E=523.640,141m; 1°19'35" e 543,16m até o vértice M-0543, de
coordenadas N=7.541.106,110m e E=523.652,715m; 28°22'54" e 14,94m até o vértice
M-0544,  de  coordenadas  N=7.541.119,257m  e  E=523.659,817m;  59°17'48"  e
232,26m  até  o  vértice  M-0512,  de  coordenadas  N=7.541.237,848m  e
E=523.859,522m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

V – gleba 5: a descrição com área de 27,6971ha e perímetro de 3.195,069m, tem
início  no  vértice  M-0513,  de  coordenadas  N=7.535.147,434m  e  E=523.797,120m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 142°07'06" e 63,85m até o
vértice M-0514, de coordenadas N=7.535.097,035m e E=523.836,329m; 142°07'06" e
63,85m  até  o  vértice  M-0514,  de  coordenadas  N=7.535.097,035m  e
E=523.836,329m;  150°30'08"  e  57,97m  até  o  vértice  M-0515,  de  coordenadas
N=7.535.046,579m e E=523.864,873m; 219°43'03" e 73,61m até o vértice M-0516, de
coordenadas  N=7.534.989,958m  e  E=523.817,836m;  217°15'00"  e  71,58m  até  o
vértice M-0517, de coordenadas N=7.534.932,984m e E=523.774,512m; 198°43'09" e
115,10m  até  o  vértice  M-0518,  de  coordenadas  N=7.534.823,971m  e
E=523.737,572m;  89°54'23"  e  50,26m  até  o  vértice  M-0519,  de  coordenadas
N=7.534.824,053m e E=523.787,832m; 73°07'39" e 74,58m até o vértice M-0520, de
coordenadas  N=7.534.845,698m  e  E=523.859,199m;  97°07'01"  e  78,85m  até  o
vértice M-0521, de coordenadas N=7.534.835,930m e E=523.937,440m; 101°36'54" e
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100,64m  até  o  vértice  M-0522,  de  coordenadas  N=7.534.815,667m  e
E=524.036,019m;  44°48'37"  e  58,70m  até  o  vértice  M-0523,  de  coordenadas
N=7.534.857,315m e E=524.077,392m; 52°33'43" e 155,61m até o vértice M-0524, de
coordenadas  N=7.534.951,912m  e  E=524.200,949m;  94°40'08"  e  51,67m  até  o
vértice M-0525, de coordenadas N=7.534.947,706m e E=524.252,452m; 104°58'36" e
92,52m  até  o  vértice  M-0526,  de  coordenadas  N=7.534.923,797m  e
E=524.341,828m;  168°59'40"  e  45,49m  até  o  vértice  M-0527,  de  coordenadas
N=7.534.879,142m e E=524.350,513m; 201°25'41" e 112,08m até o vértice M-0528,
de coordenadas N=7.534.774,807m e E=524.309,565m; 250°10'08" e 76,05m até o
vértice M-0529, de coordenadas N=7.534.749,007m e E=524.238,027m; 276°11'23" e
101,86m  até  o  vértice  M-0530,  de  coordenadas  N=7.534.759,991m  e
E=524.136,757m;  179°01'44"  e  147,98m  até  o  vértice  M-0531,  de  coordenadas
N=7.534.612,030m e E=524.139,265m; 142°40'24" e 56,31m até o vértice M-0532, de
coordenadas  N=7.534.567,249m  e  E=524.173,412m;  161°44'38"  e  70,05m  até  o
vértice M-0533, de coordenadas N=7.534.500,724m e E=524.195,356m; 154°05'04" e
98,23m  até  o  vértice  M-0534,  de  coordenadas  N=7.534.412,368m  e
E=524.238,289m;  222°32'58"  e  52,81m  até  o  vértice  M-0535,  de  coordenadas
N=7.534.373,461m e E=524.202,576m; 287°57'25" e 158,23m até o vértice M-0536,
de coordenadas N=7.534.422,242m e E=524.052,057m; 318°51'26" e 66,73m até o
vértice M-0537, de coordenadas N=7.534.472,499m e E=524.008,150m; 254°12'01" e
159,63m  até  o  vértice  M-0538,  de  coordenadas  N=7.534.429,034m  e
E=523.854,546m;  241°57'31"  e  107,52m  até  o  vértice  M-0539,  de  coordenadas
N=7.534.378,489m e E=523.759,650m; 277°14'33" e 88,06m até o vértice M-0540, de
coordenadas  N=7.534.389,591m e  E=523.672,289m;  359°42'06"  e  617,01m  até  o
vértice M-0541, de coordenadas N=7.535.006,590m e E=523.669,076m; 81°08'43" e
6,51m até o vértice M-0542, de coordenadas N=7.535.007,592m e E=523.675,508m;
38°14'08"  e  93,65m  até  o  vértice  M-0543,  de  coordenadas  N=7.535.081,152m  e
E=523.733,468m;  43°50'28"  e  91,90m  até  o  vértice  M-0513,  de  coordenadas
N=7.535.147,434m  e  E=523.797,120m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

VI – gleba 6: a descrição com área de 10,1263ha e perímetro de 4.379,862m, tem
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início  no  vértice  M-0514,  de  coordenadas  N=7.534.165,122m  e  E=524.954,985m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 93°52'41" e 759,67m até o
vértice M-0515, de coordenadas N=7.534.113,745m e E=525.712,912m; 93°52'41" e
759,67m  até  o  vértice  M-0515,  de  coordenadas  N=7.534.113,745m  e
E=525.712,912m;  111°48'04"  e  1.131,59m  até  o  vértice  M-0516,  de  coordenadas
N=7.533.693,491m e E=526.763,566m; 288°36'13" e 77,70m até o vértice M-0517, de
coordenadas  N=7.533.718,278m e  E=526.689,928m;  290°19'17"  e  150,32m  até  o
vértice M-0518, de coordenadas N=7.533.770,483m e E=526.548,961m; 288°01'30" e
114,87m  até  o  vértice  M-0519,  de  coordenadas  N=7.533.806,029m  e
E=526.439,724m;  285°56'17"  e  143,06m  até  o  vértice  M-0520,  de  coordenadas
N=7.533.845,312m e E=526.302,168m; 292°22'00" e 120,89m até o vértice M-0521,
de coordenadas N=7.533.891,314m e E=526.190,373m; 296°13'43" e 117,28m até o
vértice M-0522, de coordenadas N=7.533.943,147m e E=526.085,167m; 292°38'50" e
118,66m  até  o  vértice  M-0523,  de  coordenadas  N=7.533.988,837m  e
E=525.975,659m;  271°51'45"  e  119,66m  até  o  vértice  M-0524,  de  coordenadas
N=7.533.992,726m e E=525.856,067m; 273°03'42" e 112,88m até o vértice M-0525,
de coordenadas N=7.533.998,756m e E=525.743,344m; 291°01'52" e 117,02m até o
vértice M-0526, de coordenadas N=7.534.040,753m e E=525.634,115m; 281°27'35" e
121,70m  até  o  vértice  M-0527,  de  coordenadas  N=7.534.064,932m  e
E=525.514,841m;  279°57'13"  e  147,24m  até  o  vértice  M-0528,  de  coordenadas
N=7.534.090,383m e E=525.369,818m; 269°26'55" e 109,31m até o vértice M-0529,
de coordenadas N=7.534.089,331m e E=525.260,517m; 263°49'45" e 121,18m até o
vértice M-0530, de coordenadas N=7.534.076,305m e E=525.140,038m; 260°08'55" e
192,30m  até  o  vértice  M-0531,  de  coordenadas  N=7.534.043,403m  e
E=524.950,572m;  249°23'01"  e  154,78m  até  o  vértice  M-0532,  de  coordenadas
N=7.533.988,904m e E=524.805,706m; 242°59'58" e 112,37m até o vértice M-0533,
de coordenadas N=7.533.937,890m e E=524.705,588m; 47°39'45" e 337,39m até o
vértice M-0514, de coordenadas N=7.534.165,122m e E=524.954,985m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

VII – gleba 7: a descrição com área de 124,7880ha e perímetro de 9.220,773m, tem
início  no  vértice  M-0534,  de  coordenadas  N=7.547.819,340m  e  E=516.929,294m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 164°02'06" e 57,27m até o
vértice M-0535, de coordenadas N=7.547.764,279m e E=516.945,046m; 164°02'06" e
57,27m  até  o  vértice  M-0535,  de  coordenadas  N=7.547.764,279m  e
E=516.945,046m;  128°00'44"  e  62,66m  até  o  vértice  M-0536,  de  coordenadas
N=7.547.725,690m e E=516.994,416m; 83°50'16" e 79,88m até o vértice M-0537, de
coordenadas  N=7.547.734,265m  e  E=517.073,839m;  57°42'47"  e  124,42m  até  o
vértice M-0538, de coordenadas N=7.547.800,724m e E=517.179,019m; 74°45'45" e
48,95m  até  o  vértice  M-0539,  de  coordenadas  N=7.547.813,588m  e
E=517.226,244m;  119°42'54"  e  51,90m  até  o  vértice  M-0540,  de  coordenadas
N=7.547.787,861m e E=517.271,321m; 134°57'45" e 45,51m até o vértice M-0541, de
coordenadas  N=7.547.755,704m  e  E=517.303,520m;  90°00'00"  e  47,22m  até  o
vértice M-0542, de coordenadas N=7.547.755,704m e E=517.350,744m; 53°42'28" e
90,55m  até  o  vértice  M-0543,  de  coordenadas  N=7.547.809,300m  e
E=517.423,727m;  99°51'15"  e  50,11m  até  o  vértice  M-0544,  de  coordenadas
N=7.547.800,724m e E=517.473,098m; 98°47'45" e 154,22m até o vértice M-0545, de
coordenadas  N=7.547.777,142m  e  E=517.625,502m;  70°08'15"  e  107,27m  até  o
vértice M-0546, de coordenadas N=7.547.813,588m e E=517.726,390m; 87°04'07" e
83,83m  até  o  vértice  M-0547,  de  coordenadas  N=7.547.817,875m  e
E=517.810,106m;  134°57'51"  e  39,44m  até  o  vértice  M-0548,  de  coordenadas
N=7.547.790,005m e E=517.838,011m; 171°51'35" e 136,44m até o vértice M-0549,
de coordenadas N=7.547.654,943m e E=517.857,330m; 127°18'50" e 102,56m até o
vértice M-0550, de coordenadas N=7.547.592,772m e E=517.938,900m; 133°24'57" e
112,29m  até  o  vértice  M-0551,  de  coordenadas  N=7.547.515,593m  e
E=518.020,468m;  119°48'53"  e  301,83m  até  o  vértice  M-0552,  de  coordenadas
N=7.547.365,523m e E=518.282,348m; 118°04'59" e 355,22m até o vértice M-0553,
de coordenadas N=7.547.198,304m e E=518.595,744m; 112°38'45" e 183,74m até o
vértice M-0554, de coordenadas N=7.547.127,556m e E=518.765,322m; 110°12'04" e
130,37m  até  o  vértice  M-0555,  de  coordenadas  N=7.547.082,536m  e
E=518.887,675m;  138°19'52"  e  51,66m  até  o  vértice  M-0556,  de  coordenadas
N=7.547.043,946m e E=518.922,020m; 180°00'00" e 124,34m até o vértice M-0557,
de coordenadas N=7.546.919,603m e E=518.922,020m; 93°21'45" e 109,66m até o
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vértice M-0558, de coordenadas N=7.546.913,171m e E=519.031,494m; 105°48'00" e
133,85m  até  o  vértice  M-0559,  de  coordenadas  N=7.546.876,726m  e
E=519.160,288m;  38°27'11"  e  79,39m  até  o  vértice  M-0560,  de  coordenadas
N=7.546.938,897m e E=519.209,657m; 56°33'25" e 159,49m até o vértice M-0561, de
coordenadas  N=7.547.026,795m  e  E=519.342,744m;  55°26'27"  e  75,59m  até  o
vértice M-0562, de coordenadas N=7.547.069,673m e E=519.404,994m; 32°02'16" e
182,09m  até  o  vértice  M-0563,  de  coordenadas  N=7.547.224,030m  e
E=519.501,589m;  66°49'39"  e  81,72m  até  o  vértice  M-0564,  de  coordenadas
N=7.547.256,188m e E=519.576,719m; 85°55'11" e 90,38m até o vértice M-0565, de
coordenadas  N=7.547.262,619m  e  E=519.666,873m;  107°13'14"  e  65,17m  até  o
vértice M-0566, de coordenadas N=7.547.243,325m e E=519.729,123m; 163°28'33" e
120,75m  até  o  vértice  M-0567,  de  coordenadas  N=7.547.127,557m  e
E=519.763,468m;  143°56'18"  e  58,34m  até  o  vértice  M-0568,  de  coordenadas
N=7.547.080,392m e E=519.797,813m; 78°42'14" e 76,61m até o vértice M-0569, de
coordenadas  N=7.547.095,399m  e  E=519.872,943m;  59°12'57"  e  142,42m  até  o
vértice M-0570, de coordenadas N=7.547.168,290m e E=519.995,296m; 85°55'13" e
60,26m  até  o  vértice  M-0571,  de  coordenadas  N=7.547.172,577m  e
E=520.055,399m;  118°02'31"  e  72,96m  até  o  vértice  M-0572,  de  coordenadas
N=7.547.138,276m e E=520.119,796m; 139°08'58" e 37,18m até o vértice M-0573, de
coordenadas  N=7.547.110,149m  e  E=520.144,118m;  251°51'06"  e  52,29m  até  o
vértice M-0574, de coordenadas N=7.547.093,863m e E=520.094,432m; 297°54'16" e
73,58m  até  o  vértice  M-0575,  de  coordenadas  N=7.547.128,299m  e
E=520.029,406m;  265°59'51"  e  56,41m  até  o  vértice  M-0576,  de  coordenadas
N=7.547.124,362m e E=519.973,130m; 239°33'43" e 144,66m até o vértice M-0577,
de coordenadas N=7.547.051,077m e E=519.848,409m; 258°03'43" e 75,62m até o
vértice M-0578, de coordenadas N=7.547.035,434m e E=519.774,423m; 324°46'52" e
54,53m  até  o  vértice  M-0579,  de  coordenadas  N=7.547.079,984m  e
E=519.742,974m;  341°56'49"  e  125,63m  até  o  vértice  M-0580,  de  coordenadas
N=7.547.199,429m e E=519.704,042m; 286°21'23" e 69,95m até o vértice M-0581, de
coordenadas  N=7.547.219,128m  e  E=519.636,921m;  265°05'20"  e  79,69m  até  o
vértice M-0582, de coordenadas N=7.547.212,307m e E=519.557,527m; 248°06'17" e
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77,26m  até  o  vértice  M-0583,  de  coordenadas  N=7.547.183,495m  e
E=519.485,840m;  218°51'52"  e  32,67m  até  o  vértice  M-0584,  de  coordenadas
N=7.547.158,056m e E=519.465,339m; 132°13'14" e 25,39m até o vértice M-0585, de
coordenadas  N=7.547.140,996m  e  E=519.484,140m;  205°19'03"  e  91,54m  até  o
vértice M-0586, de coordenadas N=7.547.058,252m e E=519.444,997m; 139°07'06" e
266,71m  até  o  vértice  M-0587,  de  coordenadas  N=7.546.856,600m  e
E=519.619,561m;  205°04'11"  e  215,92m  até  o  vértice  M-0588,  de  coordenadas
N=7.546.661,024m e E=519.528,072m; 268°04'47" e 414,14m até o vértice M-0589,
de coordenadas N=7.546.647,145m e E=519.114,161m; 178°47'47" e 166,96m até o
vértice M-0590, de coordenadas N=7.546.480,222m e E=519.117,668m; 243°25'10" e
116,72m  até  o  vértice  M-0591,  de  coordenadas  N=7.546.427,993m  e
E=519.013,282m;  276°22'46"  e  181,14m  até  o  vértice  M-0592,  de  coordenadas
N=7.546.448,120m e E=518.833,268m; 319°55'05" e 76,29m até o vértice M-0593, de
coordenadas  N=7.546.506,490m e  E=518.784,148m;  282°20'08"  e  166,44m  até  o
vértice M-0594, de coordenadas N=7.546.542,048m e E=518.621,546m; 256°45'35" e
28,83m  até  o  vértice  M-0595,  de  coordenadas  N=7.546.535,446m  e
E=518.593,486m;  264°25'57"  e  190,04m  até  o  vértice  M-0596,  de  coordenadas
N=7.546.517,009m e E=518.404,346m; 289°38'16" e 60,75m até o vértice M-0597, de
coordenadas  N=7.546.537,427m  e  E=518.347,125m;  306°54'17"  e  99,96m  até  o
vértice M-0598, de coordenadas N=7.546.597,451m e E=518.267,194m; 288°48'22" e
64,27m  até  o  vértice  M-0599,  de  coordenadas  N=7.546.618,171m  e
E=518.206,351m;  341°18'25"  e  103,48m  até  o  vértice  M-0600,  de  coordenadas
N=7.546.716,192m e E=518.173,186m; 66°01'36" e 44,47m até o vértice M-0601, de
coordenadas  N=7.546.734,260m e  E=518.213,819m;  358°34'40"  e  163,40m  até  o
vértice M-0602, de coordenadas N=7.546.897,607m e E=518.209,764m; 333°43'54" e
83,48m  até  o  vértice  M-0603,  de  coordenadas  N=7.546.972,463m  e
E=518.172,819m;  293°52'15"  e  244,93m  até  o  vértice  M-0604,  de  coordenadas
N=7.547.071,579m e E=517.948,841m; 7°31'00" e 79,31m até o vértice M-0605, de
coordenadas  N=7.547.150,212m e  E=517.959,216m;  324°26'12"  e  208,42m  até  o
vértice M-0606, de coordenadas N=7.547.319,753m e E=517.838,000m; 272°14'45" e
326,28m  até  o  vértice  M-0607,  de  coordenadas  N=7.547.332,539m  e
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E=517.511,971m;  319°08'22"  e  121,80m  até  o  vértice  M-0608,  de  coordenadas
N=7.547.424,658m e E=517.432,287m; 292°38'50" e 189,78m até o vértice M-0609,
de coordenadas N=7.547.497,735m e E=517.257,138m; 325°20'35" e 76,24m até o
vértice M-0610, de coordenadas N=7.547.560,445m e E=517.213,785m; 259°33'55" e
152,16m  até  o  vértice  M-0611,  de  coordenadas  N=7.547.532,887m  e
E=517.064,143m;  321°42'12"  e  211,73m  até  o  vértice  M-0612,  de  coordenadas
N=7.547.699,057m e E=516.932,925m; 358°16'15" e 120,34m até o vértice M-0534,
de coordenadas N=7.547.819,340m e E=516.929,294m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

VIII – gleba 8: a descrição com área de 38,7912ha e perímetro de 4.207,822m, tem
início  no  vértice  M-0613,  de  coordenadas  N=7.543.565,399m  e  E=514.626,086m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 120°11'23" e 157,39m até o
vértice M-0614, de coordenadas N=7.543.486,253m e E=514.762,128m; 120°11'23" e
157,39m  até  o  vértice  M-0614,  de  coordenadas  N=7.543.486,253m  e
E=514.762,128m;  161°09'31"  e  242,28m  até  o  vértice  M-0615,  de  coordenadas
N=7.543.256,951m e E=514.840,373m; 128°19'41" e 119,73m até o vértice M-0616,
de coordenadas N=7.543.182,699m e E=514.934,297m; 188°26'59" e 235,08m até o
vértice M-0617, de coordenadas N=7.542.950,174m e E=514.899,755m; 178°25'50" e
178,17m  até  o  vértice  M-0618,  de  coordenadas  N=7.542.772,071m  e
E=514.904,635m;  197°02'46"  e  254,68m  até  o  vértice  M-0619,  de  coordenadas
N=7.542.528,581m e E=514.829,978m; 270°01'52" e 292,49m até o vértice M-0620,
de coordenadas N=7.542.528,740m e E=514.537,491m; 255°31'48" e 550,70m até o
vértice M-0621, de coordenadas N=7.542.391,137m e E=514.004,262m; 270°30'05" e
226,88m  até  o  vértice  M-0622,  de  coordenadas  N=7.542.393,122m  e
E=513.777,393m;  289°13'19"  e  12,68m  até  o  vértice  M-0623,  de  coordenadas
N=7.542.397,296m e E=513.765,422m; 49°07'16" e 17,80m até o vértice M-0624, de
coordenadas  N=7.542.408,945m  e  E=513.778,881m;  56°20'37"  e  69,63m  até  o
vértice M-0625, de coordenadas N=7.542.447,534m e E=513.836,838m; 51°52'40" e
76,40m  até  o  vértice  M-0626,  de  coordenadas  N=7.542.494,699m  e
E=513.896,941m;  35°34'17"  e  55,35m  até  o  vértice  M-0627,  de  coordenadas
N=7.542.539,720m e E=513.929,139m; 74°45'49" e 48,95m até o vértice M-0628, de
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coordenadas N=7.542.552,583m e E=513.976,364m; 80°08'45" e 50,11m até o vértice
M-0629, de coordenadas N=7.542.561,159m e E=514.025,735m; 90°00'00" e 62,25m
até  o  vértice  M-0630,  de  coordenadas  N=7.542.561,159m  e  E=514.087,985m;
92°29'12"  e  49,42m  até  o  vértice  M-0631,  de  coordenadas  N=7.542.559,015m  e
E=514.137,355m;  108°24'49"  e  67,87m  até  o  vértice  M-0632,  de  coordenadas
N=7.542.537,576m e E=514.201,752m; 104°39'30" e 93,19m até o vértice M-0633, de
coordenadas  N=7.542.513,994m  e  E=514.291,907m;  82°39'26"  e  67,09m  até  o
vértice M-0634, de coordenadas N=7.542.522,569m e E=514.358,450m; 48°02'55" e
115,45m  até  o  vértice  M-0635,  de  coordenadas  N=7.542.599,748m  e
E=514.444,312m;  40°38'13"  e  59,33m  até  o  vértice  M-0636,  de  coordenadas
N=7.542.644,769m e E=514.482,950m; 35°15'07" e 89,26m até o vértice M-0637, de
coordenadas  N=7.542.717,660m  e  E=514.534,468m;  29°36'31"  e  91,24m  até  o
vértice M-0638, de coordenadas N=7.542.796,982m e E=514.579,545m; 10°53'56" e
56,76m  até  o  vértice  M-0639,  de  coordenadas  N=7.542.852,722m  e
E=514.590,278m;  354°16'57"  e  86,18m  até  o  vértice  M-0640,  de  coordenadas
N=7.542.938,476m e E=514.581,692m; 329°23'20" e 54,80m até o vértice M-0641, de
coordenadas  N=7.542.985,640m  e  E=514.553,787m;  255°16'29"  e  8,18m  até  o
vértice M-0642, de coordenadas N=7.542.983,562m e E=514.545,880m; 34°45'15" e
152,06m  até  o  vértice  M-0643,  de  coordenadas  N=7.543.108,491m  e
E=514.632,560m;  334°21'13"  e  276,64m  até  o  vértice  M-0644,  de  coordenadas
N=7.543.357,875m e E=514.512,826m; 8°44'20" e 208,16m até o vértice M-0645, de
coordenadas  N=7.543.563,617m  e  E=514.544,453m;  88°44'58"  e  81,65m  até  o
vértice M-0613, de coordenadas N=7.543.565,399m e E=514.626,086m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

IX – gleba 9: a descrição com área de 24,7500ha e perímetro de 3.668,527m, tem
início  no  vértice  M-0646,  de  coordenadas  N=7.546.610,218m  e  E=515.628,009m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 163°20'49" e 14,03m até o
vértice M-0647, de coordenadas N=7.546.596,774m e E=515.632,031m; 163°20'49" e
14,03m  até  o  vértice  M-0647,  de  coordenadas  N=7.546.596,774m  e
E=515.632,031m;  132°06'10"  e  62,02m  até  o  vértice  M-0648,  de  coordenadas
N=7.546.555,193m e E=515.678,045m; 110°57'40" e 111,36m até o vértice M-0649,
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de coordenadas N=7.546.515,354m e E=515.782,038m; 108°06'41" e 89,64m até o
vértice M-0650, de coordenadas N=7.546.487,487m e E=515.867,240m; 143°12'35" e
89,49m  até  o  vértice  M-0651,  de  coordenadas  N=7.546.415,824m  e
E=515.920,832m;  236°06'36"  e  86,71m  até  o  vértice  M-0652,  de  coordenadas
N=7.546.367,477m e E=515.848,857m; 256°32'04" e 211,94m até o vértice M-0653,
de coordenadas N=7.546.318,125m e E=515.642,743m; 239°30'07" e 147,12m até o
vértice M-0654, de coordenadas N=7.546.243,461m e E=515.515,980m; 252°26'38" e
114,11m  até  o  vértice  M-0655,  de  coordenadas  N=7.546.209,043m  e
E=515.407,189m;  286°28'31"  e  116,92m  até  o  vértice  M-0656,  de  coordenadas
N=7.546.242,202m e E=515.295,070m; 280°37'24" e 114,75m até o vértice M-0657,
de coordenadas N=7.546.263,357m e E=515.182,282m; 238°27'49" e 122,38m até o
vértice M-0658, de coordenadas N=7.546.199,348m e E=515.077,977m; 238°58'56" e
206,87m  até  o  vértice  M-0659,  de  coordenadas  N=7.546.092,748m  e
E=514.900,690m;  178°32'46"  e  176,31m  até  o  vértice  M-0660,  de  coordenadas
N=7.545.916,492m e E=514.905,164m; 159°03'05" e 131,85m até o vértice M-0661,
de coordenadas N=7.545.793,361m e E=514.952,303m; 290°04'19" e 8,35m até o
vértice M-0662, de coordenadas N=7.545.796,227m e E=514.944,459m; 273°18'39" e
79,36m  até  o  vértice  M-0663,  de  coordenadas  N=7.545.800,810m  e
E=514.865,235m;  293°10'21"  e  112,67m  até  o  vértice  M-0664,  de  coordenadas
N=7.545.845,145m e E=514.761,656m; 274°20'38" e 90,07m até o vértice M-0665, de
coordenadas  N=7.545.851,967m  e  E=514.671,846m;  273°15'57"  e  75,25m  até  o
vértice M-0666, de coordenadas N=7.545.856,254m e E=514.596,718m; 305°21'39" e
100,02m  até  o  vértice  M-0667,  de  coordenadas  N=7.545.914,138m  e
E=514.515,149m;  336°50'08"  e  44,29m  até  o  vértice  M-0668,  de  coordenadas
N=7.545.954,860m e E=514.497,725m; 30°17'15" e 70,62m até o vértice M-0669, de
coordenadas  N=7.546.015,840m  e  E=514.533,341m;  56°07'38"  e  62,30m  até  o
vértice M-0670, de coordenadas N=7.546.050,564m e E=514.585,069m; 101°29'30" e
92,93m  até  o  vértice  M-0671,  de  coordenadas  N=7.546.032,049m  e
E=514.676,140m;  83°05'49"  e  71,35m  até  o  vértice  M-0672,  de  coordenadas
N=7.546.040,625m e E=514.746,976m; 79°23'37" e 69,88m até o vértice M-0673, de
coordenadas  N=7.546.053,488m  e  E=514.815,666m;  53°52'34"  e  69,09m  até  o
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vértice M-0674, de coordenadas N=7.546.094,221m e E=514.871,476m; 42°40'58" e
110,82m  até  o  vértice  M-0675,  de  coordenadas  N=7.546.175,688m  e
E=514.946,606m;  43°18'01"  e  100,16m  até  o  vértice  M-0676,  de  coordenadas
N=7.546.248,579m e E=515.015,296m; 63°59'56" e 102,70m até o vértice M-0677, de
coordenadas  N=7.546.293,600m  e  E=515.107,597m;  63°27'50"  e  119,96m  até  o
vértice M-0678, de coordenadas N=7.546.347,196m e E=515.214,924m; 66°27'07" e
128,79m  até  o  vértice  M-0679,  de  coordenadas  N=7.546.398,647m  e
E=515.332,985m;  49°50'07"  e  199,43m  até  o  vértice  M-0680,  de  coordenadas
N=7.546.527,279m e E=515.485,390m; 59°49'12" e 164,98m até o vértice M-0646, de
coordenadas N=7.546.610,218m e E=515.628,009m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

X – gleba 10: a descrição com área de 30,3802ha e perímetro de 5.032,792m, tem
início  no  vértice  M-0681,  de  coordenadas  N=7.555.522,868m  e  E=521.693,218m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  91°50'44"  e  64,37m  até  o
vértice M-0682, de coordenadas N=7.555.520,795m e E=521.757,560m; 91°50'44" e
64,37m  até  o  vértice  M-0682,  de  coordenadas  N=7.555.520,795m  e
E=521.757,560m;  187°41'40"  e  106,63m  até  o  vértice  M-0683,  de  coordenadas
N=7.555.415,127m e E=521.743,284m; 133°21'38" e 236,12m até o vértice M-0684,
de coordenadas N=7.555.253,011m e E=521.914,954m; 224°57'43" e 109,12m até o
vértice M-0685, de coordenadas N=7.555.175,799m e E=521.837,844m; 286°34'22" e
268,10m  até  o  vértice  M-0686,  de  coordenadas  N=7.555.252,271m  e
E=521.580,876m;  350°22'36"  e  90,05m  até  o  vértice  M-0687,  de  coordenadas
N=7.555.341,053m e E=521.565,823m; 314°20'26" e 186,81m até o vértice M-0688,
de coordenadas N=7.555.471,617m e E=521.432,218m; 224°11'44" e 191,22m até o
vértice M-0689, de coordenadas N=7.555.334,520m e E=521.298,917m; 228°28'42" e
184,14m  até  o  vértice  M-0690,  de  coordenadas  N=7.555.212,451m  e
E=521.161,047m;  192°15'04"  e  48,07m  até  o  vértice  M-0691,  de  coordenadas
N=7.555.165,480m e E=521.150,848m; 162°41'46" e 61,45m até o vértice M-0692, de
coordenadas  N=7.555.106,806m e  E=521.169,127m;  217°22'24"  e  134,99m  até  o
vértice M-0693, de coordenadas N=7.554.999,527m e E=521.087,186m; 143°29'49" e
91,96m  até  o  vértice  M-0694,  de  coordenadas  N=7.554.925,604m  e
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E=521.141,892m;  61°38'11"  e  52,08m  até  o  vértice  M-0695,  de  coordenadas
N=7.554.950,347m e E=521.187,722m; 63°41'05" e 93,22m até o vértice M-0696, de
coordenadas  N=7.554.991,672m  e  E=521.271,281m;  142°43'43"  e  94,05m  até  o
vértice M-0697, de coordenadas N=7.554.916,830m e E=521.328,236m; 226°32'23" e
127,98m  até  o  vértice  M-0698,  de  coordenadas  N=7.554.828,796m  e
E=521.235,339m;  241°22'59"  e  113,43m  até  o  vértice  M-0699,  de  coordenadas
N=7.554.774,469m e E=521.135,766m; 239°25'29" e 124,12m até o vértice M-0700,
de coordenadas N=7.554.711,335m e E=521.028,907m; 216°49'47" e 176,95m até o
vértice M-0701, de coordenadas N=7.554.569,701m e E=520.922,837m; 231°54'04" e
26,67m  até  o  vértice  M-0702,  de  coordenadas  N=7.554.553,243m  e
E=520.901,846m;  357°58'18"  e  19,91m  até  o  vértice  M-0703,  de  coordenadas
N=7.554.573,143m e E=520.901,141m; 313°24'55" e 56,15m até o vértice M-0704, de
coordenadas  N=7.554.611,732m  e  E=520.860,356m;  273°37'43"  e  135,50m  até  o
vértice M-0705, de coordenadas N=7.554.620,308m e E=520.725,124m; 294°52'37" e
66,25m  até  o  vértice  M-0706,  de  coordenadas  N=7.554.648,178m  e
E=520.665,020m;  353°59'01"  e  40,96m  até  o  vértice  M-0707,  de  coordenadas
N=7.554.688,911m e E=520.660,727m; 42°59'26" e 85,00m até o vértice M-0708, de
coordenadas  N=7.554.751,083m  e  E=520.718,684m;  55°15'03"  e  84,78m  até  o
vértice M-0709, de coordenadas N=7.554.799,404m e E=520.788,341m; 20°05'42" e
36,37m  até  o  vértice  M-0710,  de  coordenadas  N=7.554.833,563m  e
E=520.800,838m;  316°39'55"  e  46,96m  até  o  vértice  M-0711,  de  coordenadas
N=7.554.867,722m e E=520.768,610m; 268°47'52" e 156,58m até o vértice M-0712,
de coordenadas N=7.554.864,437m e E=520.612,069m; 335°26'09" e 33,22m até o
vértice M-0713, de coordenadas N=7.554.894,655m e E=520.598,257m; 24°43'44" e
36,16m  até  o  vértice  M-0714,  de  coordenadas  N=7.554.927,500m  e
E=520.613,384m;  48°05'14"  e  95,35m  até  o  vértice  M-0715,  de  coordenadas
N=7.554.991,193m e E=520.684,339m; 59°19'54" e 79,86m até o vértice M-0716, de
coordenadas  N=7.555.031,927m  e  E=520.753,029m;  80°19'26"  e  89,28m  até  o
vértice M-0717, de coordenadas N=7.555.046,933m e E=520.841,037m; 100°09'44" e
85,05m  até  o  vértice  M-0718,  de  coordenadas  N=7.555.031,927m  e
E=520.924,753m;  101°01'39"  e  89,66m  até  o  vértice  M-0719,  de  coordenadas
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N=7.555.014,776m e E=521.012,762m; 36°25'06" e 50,62m até o vértice M-0720, de
coordenadas  N=7.555.055,509m  e  E=521.042,813m;  323°48'28"  e  69,07m  até  o
vértice M-0721, de coordenadas N=7.555.111,249m e E=521.002,029m; 8°45'25" e
56,40m  até  o  vértice  M-0722,  de  coordenadas  N=7.555.166,989m  e
E=521.010,615m;  75°20'27"  e  93,19m  até  o  vértice  M-0723,  de  coordenadas
N=7.555.190,572m e E=521.100,770m; 29°36'33" e 91,24m até o vértice M-0724, de
coordenadas  N=7.555.269,893m  e  E=521.145,848m;  28°19'51"  e  94,99m  até  o
vértice M-0725, de coordenadas N=7.555.353,504m e E=521.190,925m; 79°03'34" e
135,55m  até  o  vértice  M-0726,  de  coordenadas  N=7.555.379,230m  e
E=521.324,011m;  33°29'56"  e  151,68m  até  o  vértice  M-0727,  de  coordenadas
N=7.555.505,717m e E=521.407,727m; 74°04'26" e 46,88m até o vértice M-0728, de
coordenadas  N=7.555.518,580m  e  E=521.452,805m;  120°35'45"  e  66,68m  até  o
vértice M-0729, de coordenadas N=7.555.484,640m e E=521.510,204m; 142°09'18" e
123,18m  até  o  vértice  M-0730,  de  coordenadas  N=7.555.387,368m  e
E=521.585,778m;  108°47'25"  e  51,16m  até  o  vértice  M-0731,  de  coordenadas
N=7.555.370,890m e E=521.634,208m; 9°28'30" e 35,57m até o vértice M-0732, de
coordenadas  N=7.555.405,972m  e  E=521.640,063m;  357°20'31"  e  80,35m  até  o
vértice M-0733, de coordenadas N=7.555.486,234m e E=521.636,337m; 57°13'00" e
67,66m  até  o  vértice  M-0681,  de  coordenadas  N=7.555.522,868m  e
E=521.693,218m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XI – gleba 11: a descrição com área de 81,1578ha e perímetro de 7.289,743m, tem
início  no  vértice  M-0734,  de  coordenadas  N=7.561.049,184m  e  E=530.723,345m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  96°57'34"  e  95,46m  até  o
vértice M-0735, de coordenadas N=7.561.037,617m e E=530.818,099m; 96°57'34" e
95,46m  até  o  vértice  M-0735,  de  coordenadas  N=7.561.037,617m  e
E=530.818,099m;  110°47'06"  e  161,23m  até  o  vértice  M-0736,  de  coordenadas
N=7.560.980,404m e E=530.968,833m; 171°36'31" e 66,87m até o vértice M-0737, de
coordenadas  N=7.560.914,249m  e  E=530.978,591m;  229°38'54"  e  55,10m  até  o
vértice M-0738, de coordenadas N=7.560.878,572m e E=530.936,600m; 153°58'52" e
46,10m  até  o  vértice  M-0739,  de  coordenadas  N=7.560.837,143m  e
E=530.956,823m;  186°26'23"  e  83,12m  até  o  vértice  M-0740,  de  coordenadas
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N=7.560.754,544m e E=530.947,501m; 115°19'29" e 69,05m até o vértice M-0741, de
coordenadas  N=7.560.725,009m  e  E=531.009,912m;  177°08'56"  e  91,93m  até  o
vértice M-0742, de coordenadas N=7.560.633,190m e E=531.014,485m; 231°49'25" e
48,61m  até  o  vértice  M-0743,  de  coordenadas  N=7.560.603,143m  e
E=530.976,270m;  186°30'17"  e  59,62m  até  o  vértice  M-0744,  de  coordenadas
N=7.560.543,903m e E=530.969,516m; 132°00'31" e 71,60m até o vértice M-0745, de
coordenadas  N=7.560.495,986m e  E=531.022,717m;  157°24'50"  e  101,37m  até  o
vértice M-0746, de coordenadas N=7.560.402,394m e E=531.061,649m; 268°22'42" e
87,96m  até  o  vértice  M-0747,  de  coordenadas  N=7.560.399,905m  e
E=530.973,722m;  278°01'09"  e  165,06m  até  o  vértice  M-0748,  de  coordenadas
N=7.560.422,932m e E=530.810,272m; 182°37'51" e 61,46m até o vértice M-0749, de
coordenadas  N=7.560.361,539m  e  E=530.807,451m;  106°14'59"  e  80,40m  até  o
vértice M-0750, de coordenadas N=7.560.339,041m e E=530.884,641m; 193°36'48" e
100,01m  até  o  vértice  M-0751,  de  coordenadas  N=7.560.241,841m  e
E=530.861,102m;  152°23'03"  e  103,88m  até  o  vértice  M-0752,  de  coordenadas
N=7.560.149,796m e E=530.909,254m; 89°00'09" e 60,47m até o vértice M-0753, de
coordenadas  N=7.560.150,849m  e  E=530.969,716m;  170°13'18"  e  88,00m  até  o
vértice M-0754, de coordenadas N=7.560.064,130m e E=530.984,661m; 208°49'33" e
43,28m  até  o  vértice  M-0755,  de  coordenadas  N=7.560.026,212m  e
E=530.963,794m;  227°27'54"  e  86,21m  até  o  vértice  M-0756,  de  coordenadas
N=7.559.967,932m e E=530.900,270m; 220°31'11" e 95,49m até o vértice M-0757, de
coordenadas  N=7.559.895,346m  e  E=530.838,233m;  301°35'19"  e  55,67m  até  o
vértice M-0758, de coordenadas N=7.559.924,506m e E=530.790,812m; 311°29'16" e
171,69m  até  o  vértice  M-0759,  de  coordenadas  N=7.560.038,246m  e
E=530.662,198m;  230°43'42"  e  205,13m  até  o  vértice  M-0760,  de  coordenadas
N=7.559.908,398m e E=530.503,395m; 131°59'31" e 106,97m até o vértice M-0761,
de coordenadas N=7.559.836,829m e E=530.582,903m; 254°58'36" e 98,71m até o
vértice M-0762, de coordenadas N=7.559.811,241m e E=530.487,564m; 145°32'46" e
154,63m  até  o  vértice  M-0763,  de  coordenadas  N=7.559.683,738m  e
E=530.575,044m;  95°29'42"  e  145,87m  até  o  vértice  M-0764,  de  coordenadas
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N=7.559.669,770m e E=530.720,240m; 117°11'03" e 121,16m até o vértice M-0765,
de coordenadas N=7.559.614,417m e E=530.828,018m; 104°37'22" e 127,31m até o
vértice M-0766, de coordenadas N=7.559.582,277m e E=530.951,205m; 46°45'18" e
62,83m  até  o  vértice  M-0767,  de  coordenadas  N=7.559.625,320m  e
E=530.996,970m;  135°04'13"  e  57,02m  até  o  vértice  M-0768,  de  coordenadas
N=7.559.584,949m e E=531.037,241m; 177°24'10" e 81,91m até o vértice M-0769, de
coordenadas  N=7.559.503,125m  e  E=531.040,953m;  135°11'39"  e  74,34m  até  o
vértice M-0770, de coordenadas N=7.559.450,378m e E=531.093,343m; 132°36'09" e
53,88m  até  o  vértice  M-0771,  de  coordenadas  N=7.559.413,905m  e
E=531.133,004m;  174°11'23"  e  75,65m  até  o  vértice  M-0772,  de  coordenadas
N=7.559.338,645m e E=531.140,662m; 180°48'29" e 97,13m até o vértice M-0773, de
coordenadas  N=7.559.241,524m  e  E=531.139,293m;  154°57'19"  e  89,14m  até  o
vértice M-0774, de coordenadas N=7.559.160,768m e E=531.177,027m; 192°54'35" e
93,98m  até  o  vértice  M-0775,  de  coordenadas  N=7.559.069,162m  e
E=531.156,030m;  174°23'46"  e  37,40m  até  o  vértice  M-0776,  de  coordenadas
N=7.559.031,937m e E=531.159,683m; 203°29'18" e 125,31m até o vértice M-0777,
de coordenadas N=7.558.917,014m e E=531.109,741m; 242°06'31" e 43,10m até o
vértice M-0778, de coordenadas N=7.558.896,853m e E=531.071,649m; 299°58'02" e
63,81m  até  o  vértice  M-0779,  de  coordenadas  N=7.558.928,726m  e
E=531.016,369m;  328°19'30"  e  105,98m  até  o  vértice  M-0780,  de  coordenadas
N=7.559.018,917m e E=530.960,720m; 13°41'38" e 94,16m até o vértice M-0781, de
coordenadas N=7.559.110,397m e E=530.983,010m; 35°34'19" e 54,18m até o vértice
M-0782,  de  coordenadas  N=7.559.154,468m  e  E=531.014,529m;  336°09'16"  e
152,81m  até  o  vértice  M-0783,  de  coordenadas  N=7.559.294,236m  e
E=530.952,751m;  326°32'32"  e  75,46m  até  o  vértice  M-0784,  de  coordenadas
N=7.559.357,195m e E=530.911,146m; 280°06'44" e 143,43m até o vértice M-0785,
de coordenadas N=7.559.382,379m e E=530.769,940m; 285°27'11" e 146,50m até o
vértice M-0786, de coordenadas N=7.559.421,414m e E=530.628,734m; 292°06'36" e
80,29m  até  o  vértice  M-0787,  de  coordenadas  N=7.559.451,634m  e
E=530.554,349m;  279°16'20"  e  132,85m  até  o  vértice  M-0788,  de  coordenadas
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N=7.559.473,040m e E=530.423,230m; 287°45'46" e 140,33m até o vértice M-0789,
de coordenadas N=7.559.515,852m e E=530.289,588m; 297°52'03" e 121,22m até o
vértice M-0790, de coordenadas N=7.559.572,515m e E=530.182,424m; 327°20'53" e
112,16m  até  o  vértice  M-0791,  de  coordenadas  N=7.559.666,954m  e
E=530.121,907m;  358°39'01"  e  107,06m  até  o  vértice  M-0792,  de  coordenadas
N=7.559.773,983m e E=530.119,385m; 37°26'25" e 215,68m até o vértice M-0793, de
coordenadas  N=7.559.945,232m  e  E=530.250,504m;  17°53'59"  e  123,06m  até  o
vértice M-0794, de coordenadas N=7.560.062,336m e E=530.288,327m; 37°25'00" e
141,10m  até  o  vértice  M-0795,  de  coordenadas  N=7.560.174,402m  e
E=530.374,060m;  50°49'41"  e  123,60m  até  o  vértice  M-0796,  de  coordenadas
N=7.560.252,471m e E=530.469,878m; 76°07'33" e 120,78m até o vértice M-0797, de
coordenadas  N=7.560.281,432m  e  E=530.587,130m;  25°40'07"  e  104,78m  até  o
vértice M-0798, de coordenadas N=7.560.375,871m e E=530.632,516m; 41°45'56" e
124,93m  até  o  vértice  M-0799,  de  coordenadas  N=7.560.469,050m  e
E=530.715,727m;  331°31'37"  e  103,14m  até  o  vértice  M-0800,  de  coordenadas
N=7.560.559,711m e E=530.666,557m; 329°52'03" e 100,46m até o vértice M-0801,
de coordenadas N=7.560.646,594m e E=530.616,126m; 15°21'06" e 80,96m até o
vértice M-0802, de coordenadas N=7.560.724,663m e E=530.637,559m; 293°50'00" e
71,67m  até  o  vértice  M-0803,  de  coordenadas  N=7.560.753,624m  e
E=530.572,000m;  307°45'34"  e  78,14m  até  o  vértice  M-0804,  de  coordenadas
N=7.560.801,473m e E=530.510,223m; 355°54'32" e 59,36m até o vértice M-0805, de
coordenadas  N=7.560.860,684m  e  E=530.505,988m;  78°45'53"  e  113,25m  até  o
vértice M-0806, de coordenadas N=7.560.882,751m e E=530.617,071m; 32°33'35" e
197,47m  até  o  vértice  M-0734,  de  coordenadas  N=7.561.049,184m  e
E=530.723,345m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XII – gleba 12: a descrição com área de 0,1107ha e perímetro de 466,737m, tem
início  no  vértice  M-0807,  de  coordenadas  N=7.533.655,268m  e  E=526.859,124m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 111°48'04" e 232,97m até o
vértice M-0808, de coordenadas N=7.533.568,745m e E=527.075,435m; 111°48'04" e
232,97m  até  o  vértice  M-0808,  de  coordenadas  N=7.533.568,745m  e
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E=527.075,435m;  287°41'10"  e  132,45m  até  o  vértice  M-0809,  de  coordenadas
N=7.533.608,983m e E=526.949,247m; 297°11'02" e 101,31m até o vértice M-0807,
de coordenadas N=7.533.655,268m e E=526.859,124m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

XIII – gleba 13: a descrição com área de 0,0393ha e perímetro de 215,338m, tem
início  no  vértice  M-0808,  de  coordenadas  N=7.533.540,586m  e  E=527.145,833m;
deste, segue com os seguintes  azimutes e distâncias:  111°48'04" e 94,90m até o
vértice M-0809, de coordenadas N=7.533.505,343m e E=527.233,944m; 111°48'04" e
94,90m  até  o  vértice  M-0809,  de  coordenadas  N=7.533.505,343m  e
E=527.233,944m;  148°07'46"  e  13,97m  até  o  vértice  M-0810,  de  coordenadas
N=7.533.493,481m e E=527.241,319m; 296°15'31" e 106,47m até o vértice M-0808,
de coordenadas N=7.533.540,586m e E=527.145,833m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

XIV – gleba 14: a descrição com área de 2,0002ha e perímetro de 647,584m, tem
início  no  vértice  M-0813,  de  coordenadas  N=7.534.165,511m  e  E=523.673,456m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 112°27'33" e 213,58m até o
vértice M-0814, de coordenadas N=7.534.083,917m e E=523.870,839m; 112°27'33" e
213,58m  até  o  vértice  M-0814,  de  coordenadas  N=7.534.083,917m  e
E=523.870,839m;  238°14'41"  e  230,89m  até  o  vértice  M-0815,  de  coordenadas
N=7.533.962,401m e E=523.674,513m; 359°42'06" e 203,11m até o vértice M-0813,
de coordenadas N=7.534.165,511m e E=523.673,456m; chegando ao vértice inicial
da descrição deste perímetro.

XV – gleba 15: a descrição com área de 0,0956ha e perímetro de 196,619m, tem
início  no  vértice  M-0816,  de  coordenadas  N=7.533.614,764m  e  E=523.676,324m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 144°55'56" e 35,86m até o
vértice M-0817, de coordenadas N=7.533.585,409m e E=523.696,930m; 144°55'56" e
35,86m  até  o  vértice  M-0817,  de  coordenadas  N=7.533.585,409m  e
E=523.696,930m;  197°24'38"  e  67,24m  até  o  vértice  M-0818,  de  coordenadas
N=7.533.521,250m e E=523.676,811m; 359°42'06" e 93,51m até o vértice M-0816, de
coordenadas N=7.533.614,764m e E=523.676,324m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.
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XVI – gleba 16: a descrição com área de 0,0243ha e perímetro de 272,029m, tem
início  no  vértice  M-0819,  de  coordenadas  N=7.533.347,223m  e  E=523.982,335m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  236°08'53"  e  2,68m  até  o
vértice M-0820, de coordenadas N=7.533.345,731m e E=523.980,111m; 236°08'53" e
2,68m até o vértice M-0820, de coordenadas N=7.533.345,731m e E=523.980,111m;
239°25'59" e 109,75m até o vértice M-0821, de coordenadas N=7.533.289,916m e
E=523.885,609m;  249°28'44"  e  23,74m  até  o  vértice  M-0822,  de  coordenadas
N=7.533.281,594m e E=523.863,378m; 61°06'53" e 135,86m até o vértice M-0819, de
coordenadas N=7.533.347,223m e E=523.982,335m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XVII – gleba 17: a descrição com área de 0,0277ha e perímetro de 126,838m, tem
início  no  vértice  M-0823,  de  coordenadas  N=7.533.205,945m  e  E=523.726,256m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 231°30'04" e 60,83m até o
vértice M-0824, de coordenadas N=7.533.168,079m e E=523.678,650m; 231°30'04" e
60,83m  até  o  vértice  M-0824,  de  coordenadas  N=7.533.168,079m  e
E=523.678,650m;  359°42'06"  e  11,57m  até  o  vértice  M-0825,  de  coordenadas
N=7.533.179,648m e E=523.678,589m; 61°06'53" e 54,44m até o vértice M-0823, de
coordenadas N=7.533.205,945m e E=523.726,256m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XVIII – gleba 18: a descrição com área de 6,4133ha e perímetro de 1.084,575m,
tem início no vértice M-0826, de coordenadas N=7.537.523,451m e E=530.050,529m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 111°29'19" e 187,05m até o
vértice M-0827, de coordenadas N=7.537.454,930m e E=530.224,580m; 111°29'19" e
187,05m  até  o  vértice  M-0827,  de  coordenadas  N=7.537.454,930m  e
E=530.224,580m;  163°31'13"  e  2,49m  até  o  vértice  M-0828,  de  coordenadas
N=7.537.452,538m e E=530.225,288m; 192°35'54" e 144,51m até o vértice M-0829,
de coordenadas N=7.537.311,510m e E=530.193,769m; 211°32'11" e 137,40m até o
vértice M-0830, de coordenadas N=7.537.194,407m e E=530.121,905m; 215°41'02" e
120,01m  até  o  vértice  M-0831,  de  coordenadas  N=7.537.096,927m  e
E=530.051,901m;  304°07'03"  e  66,93m  até  o  vértice  M-0832,  de  coordenadas
N=7.537.134,468m e E=529.996,489m; 347°20'23" e 114,40m até o vértice M-0833,
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de coordenadas N=7.537.246,089m e E=529.971,415m; 24°07'04" e 145,78m até o
vértice M-0834, de coordenadas N=7.537.379,148m e E=530.030,985m; 331°55'26" e
66,31m  até  o  vértice  M-0835,  de  coordenadas  N=7.537.437,653m  e
E=529.999,777m;  30°36'19"  e  99,69m  até  o  vértice  M-0826,  de  coordenadas
N=7.537.523,451m  e  E=530.050,529m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XIX – gleba 19: a descrição com área de 0,3987ha e perímetro de 258,281m, tem
início  no  vértice  M-0836,  de  coordenadas  N=7.537.730,212m  e  E=530.284,597m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  95°15'51"  e  43,14m  até  o
vértice M-0837, de coordenadas N=7.537.726,254m e E=530.327,553m; 95°15'51" e
43,14m  até  o  vértice  M-0837,  de  coordenadas  N=7.537.726,254m  e
E=530.327,553m;  130°57'08"  e  50,12m  até  o  vértice  M-0838,  de  coordenadas
N=7.537.693,402m e E=530.365,408m; 217°38'56" e 62,66m até o vértice M-0839, de
coordenadas  N=7.537.643,790m  e  E=530.327,134m;  293°35'23"  e  20,84m  até  o
vértice M-0840, de coordenadas N=7.537.652,129m e E=530.308,039m; 343°17'22" e
81,53m  até  o  vértice  M-0836,  de  coordenadas  N=7.537.730,212m  e
E=530.284,597m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XX – gleba 20: a descrição com área de 0,0204ha e perímetro de 66,186m, tem
início  no  vértice  M-0841,  de  coordenadas  N=7.537.886,268m  e  E=530.464,069m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 132°31'59" e 18,67m até o
vértice M-0842, de coordenadas N=7.537.873,648m e E=530.477,826m; 246°35'53" e
23,92m  até  o  vértice  M-0843,  de  coordenadas  N=7.537.864,146m  e
E=530.455,870m;  20°20'09"  e  23,59m  até  o  vértice  M-0841,  de  coordenadas
N=7.537.886,268m  e  E=530.464,069m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXI – gleba 21: a descrição com área de 0,6712ha e perímetro de 412,545m, tem
início  no  vértice  M-0844,  de  coordenadas  N=7.538.084,867m  e  E=530.664,488m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 234°50'43" e 37,56m até o
vértice M-0845, de coordenadas N=7.538.063,239m e E=530.633,776m; 234°50'43" e
37,56m  até  o  vértice  M-0845,  de  coordenadas  N=7.538.063,239m  e
E=530.633,776m;  200°03'38"  e  113,94m  até  o  vértice  M-0846,  de  coordenadas
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N=7.537.956,209m e E=530.594,692m; 230°44'45" e 3,68m até o vértice M-0847, de
coordenadas  N=7.537.953,882m e  E=530.591,845m;  332°45'09"  e  125,74m  até  o
vértice M-0848, de coordenadas N=7.538.065,672m e E=530.534,275m; 81°36'51" e
131,62m  até  o  vértice  M-0844,  de  coordenadas  N=7.538.084,867m  e
E=530.664,488m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXII – gleba 22: a descrição com área de 23,7761ha e perímetro de 4.835,309m,
tem início no vértice M-0848, de coordenadas N=7.565.075,122m e E=533.138,919m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  91°14'37"  e  58,01m  até  o
vértice M-0849, de coordenadas N=7.565.073,863m e E=533.196,914m; 91°14'37" e
58,01m  até  o  vértice  M-0849,  de  coordenadas  N=7.565.073,863m  e
E=533.196,914m;  121°20'25"  e  60,52m  até  o  vértice  M-0850,  de  coordenadas
N=7.565.042,384m e E=533.248,606m; 169°54'25" e 57,55m até o vértice M-0851, de
coordenadas  N=7.564.985,722m  e  E=533.258,692m;  186°43'07"  e  64,66m  até  o
vértice M-0852, de coordenadas N=7.564.921,503m e E=533.251,127m; 240°17'11" e
91,45m  até  o  vértice  M-0853,  de  coordenadas  N=7.564.876,173m  e
E=533.171,699m;  233°16'51"  e  101,15m  até  o  vértice  M-0854,  de  coordenadas
N=7.564.815,698m e E=533.090,622m; 274°14'05" e 144,27m até o vértice M-0855,
de coordenadas N=7.564.826,351m e E=532.946,742m; 215°12'01" e 127,76m até o
vértice M-0856, de coordenadas N=7.564.721,949m e E=532.873,094m; 247°17'43" e
194,61m  até  o  vértice  M-0857,  de  coordenadas  N=7.564.646,833m  e
E=532.693,565m;  275°00'49"  e  84,38m  até  o  vértice  M-0858,  de  coordenadas
N=7.564.654,207m e E=532.609,503m; 267°58'56" e 291,98m até o vértice M-0859,
de coordenadas N=7.564.643,927m e E=532.317,699m; 256°00'53" e 134,14m até o
vértice M-0860, de coordenadas N=7.564.611,509m e E=532.187,535m; 234°54'01" e
297,37m  até  o  vértice  M-0861,  de  coordenadas  N=7.564.440,519m  e
E=531.944,240m;  270°42'52"  e  223,69m  até  o  vértice  M-0862,  de  coordenadas
N=7.564.443,308m e E=531.720,570m; 320°57'51" e 136,72m até o vértice M-0863,
de coordenadas N=7.564.549,507m e E=531.634,461m; 319°06'38" e 302,22m até o
vértice M-0864, de coordenadas N=7.564.777,980m e E=531.436,626m; 252°35'23" e
80,71m  até  o  vértice  M-0865,  de  coordenadas  N=7.564.753,832m  e
E=531.359,618m;  58°49'52"  e  49,05m  até  o  vértice  M-0866,  de  coordenadas
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N=7.564.779,216m e E=531.401,583m; 53°03'26" e 134,09m até o vértice M-0867, de
coordenadas  N=7.564.859,804m  e  E=531.508,749m;  68°48'55"  e  90,59m  até  o
vértice M-0868, de coordenadas N=7.564.892,542m e E=531.593,220m; 111°34'13" e
65,07m  até  o  vértice  M-0869,  de  coordenadas  N=7.564.868,618m  e
E=531.653,737m;  165°56'49"  e  62,31m  até  o  vértice  M-0870,  de  coordenadas
N=7.564.808,177m e E=531.668,866m; 180°00'00" e 231,69m até o vértice M-0871,
de coordenadas N=7.564.576,488m e E=531.668,866m; 142°36'55" e 60,22m até o
vértice M-0872, de coordenadas N=7.564.528,640m e E=531.705,429m; 79°10'22" e
60,33m  até  o  vértice  M-0873,  de  coordenadas  N=7.564.539,973m  e
E=531.764,685m;  55°55'57"  e  146,11m  até  o  vértice  M-0874,  de  coordenadas
N=7.564.621,818m e E=531.885,718m; 86°25'38" e 40,42m até o vértice M-0875, de
coordenadas  N=7.564.624,337m  e  E=531.926,062m;  131°35'53"  e  45,52m  até  o
vértice M-0876, de coordenadas N=7.564.594,116m e E=531.960,103m; 172°08'13" e
73,72m  até  o  vértice  M-0877,  de  coordenadas  N=7.564.521,085m  e
E=531.970,189m;  111°46'37"  e  47,52m  até  o  vértice  M-0878,  de  coordenadas
N=7.564.503,456m e E=532.014,316m; 50°55'03" e 147,80m até o vértice M-0879, de
coordenadas  N=7.564.596,635m  e  E=532.129,046m;  56°20'36"  e  127,23m  até  o
vértice M-0880, de coordenadas N=7.564.667,149m e E=532.234,950m; 74°51'51" e
188,07m  até  o  vértice  M-0881,  de  coordenadas  N=7.564.716,257m  e
E=532.416,500m;  69°12'11"  e  287,26m  até  o  vértice  M-0882,  de  coordenadas
N=7.564.818,251m e E=532.685,043m; 68°23'56" e 229,16m até o vértice M-0883, de
coordenadas  N=7.564.902,616m  e  E=532.898,113m;  50°55'34"  e  225,74m  até  o
vértice M-0884, de coordenadas N=7.565.044,902m e E=533.073,359m; 65°15'09" e
72,19m  até  o  vértice  M-0848,  de  coordenadas  N=7.565.075,122m  e
E=533.138,919m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXIII – gleba 23: a descrição com área de 86,2423ha e perímetro de 7.831,564m,
tem início no vértice M-0885, de coordenadas N=7.562.942,743m e E=538.152,310m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 174°02'44" e 55,11m até o
vértice M-0886, de coordenadas N=7.562.887,932m e E=538.158,027m; 174°02'44" e
55,11m até o vértice M-0886, de coordenadas N=7.562.887,932m e E=538.158,027m;
91°16'17"  e  56,75m  até  o  vértice  M-0887,  de  coordenadas  N=7.562.886,673m  e
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E=538.214,761m;  70°34'58"  e  45,45m  até  o  vértice  M-0888,  de  coordenadas
N=7.562.901,783m e E=538.257,627m; 84°52'42" e 98,73m até o vértice M-0889, de
coordenadas  N=7.562.910,597m  e  E=538.355,967m;  104°19'55"  e  55,95m  até  o
vértice M-0890, de coordenadas N=7.562.896,746m e E=538.410,179m; 129°29'13" e
65,34m  até  o  vértice  M-0891,  de  coordenadas  N=7.562.855,193m  e
E=538.460,610m;  115°14'59"  e  50,18m  até  o  vértice  M-0892,  de  coordenadas
N=7.562.833,787m e E=538.505,998m; 124°47'27" e 70,62m até o vértice M-0893, de
coordenadas  N=7.562.793,493m e  E=538.563,993m;  127°32'01"  e  124,01m  até  o
vértice M-0894, de coordenadas N=7.562.717,942m e E=538.662,333m; 100°04'06" e
115,24m  até  o  vértice  M-0895,  de  coordenadas  N=7.562.697,795m  e
E=538.775,802m;  106°18'59"  e  76,19m  até  o  vértice  M-0896,  de  coordenadas
N=7.562.676,389m e E=538.848,926m; 166°59'23" e 84,00m até o vértice M-0897, de
coordenadas  N=7.562.594,543m  e  E=538.867,837m;  190°34'25"  e  75,58m  até  o
vértice M-0898, de coordenadas N=7.562.520,251m e E=538.853,969m; 260°57'12" e
88,09m  até  o  vértice  M-0899,  de  coordenadas  N=7.562.506,400m  e
E=538.766,977m;  298°49'30"  e  141,03m  até  o  vértice  M-0900,  de  coordenadas
N=7.562.574,396m e E=538.643,421m; 259°42'28" e 70,48m até o vértice M-0901, de
coordenadas  N=7.562.561,804m  e  E=538.574,079m;  220°29'52"  e  56,30m  até  o
vértice M-0902, de coordenadas N=7.562.518,992m e E=538.537,517m; 195°57'51" e
91,68m  até  o  vértice  M-0903,  de  coordenadas  N=7.562.430,850m  e
E=538.512,302m;  227°51'07"  e  54,42m  até  o  vértice  M-0904,  de  coordenadas
N=7.562.394,334m e E=538.471,957m; 251°56'16" e 64,98m até o vértice M-0905, de
coordenadas  N=7.562.374,187m  e  E=538.410,179m;  265°51'38"  e  87,22m  até  o
vértice M-0906, de coordenadas N=7.562.367,891m e E=538.323,187m; 247°54'57" e
43,54m  até  o  vértice  M-0907,  de  coordenadas  N=7.562.351,522m  e
E=538.282,843m;  177°34'40"  e  89,48m  até  o  vértice  M-0908,  de  coordenadas
N=7.562.262,120m e E=538.286,625m; 129°46'15" e 39,37m até o vértice M-0909, de
coordenadas  N=7.562.236,936m  e  E=538.316,883m;  182°54'51"  e  74,39m  até  o
vértice M-0910, de coordenadas N=7.562.162,645m e E=538.313,101m; 218°41'42" e
56,47m até o vértice M-0911, de coordenadas N=7.562.118,573m e E=538.277,799m;
249°03'03"  e  81,00m até  o vértice  M-0912,  de coordenadas N=7.562.089,612m e



1906
____________________________________________________________________________

E=538.202,153m;  236°20'35"  e  54,53m  até  o  vértice  M-0913,  de  coordenadas
N=7.562.059,392m e E=538.156,766m; 209°46'37" e 40,62m até o vértice M-0914, de
coordenadas  N=7.562.024,136m  e  E=538.136,593m;  133°03'19"  e  53,49m  até  o
vértice M-0915, de coordenadas N=7.561.987,619m e E=538.175,677m; 133°09'18" e
84,68m  até  o  vértice  M-0916,  de  coordenadas  N=7.561.929,697m  e
E=538.237,455m;  176°15'51"  e  58,05m  até  o  vértice  M-0917,  de  coordenadas
N=7.561.871,775m e E=538.241,237m; 223°59'41" e 49,01m até o vértice M-0918, de
coordenadas  N=7.561.836,518m  e  E=538.207,196m;  257°23'45"  e  86,56m  até  o
vértice M-0919, de coordenadas N=7.561.817,630m e E=538.122,725m; 246°13'13" e
46,84m  até  o  vértice  M-0920,  de  coordenadas  N=7.561.798,742m  e
E=538.079,859m;  185°51'48"  e  49,37m  até  o  vértice  M-0921,  de  coordenadas
N=7.561.749,634m e E=538.074,816m; 144°05'45" e 101,04m até o vértice M-0922,
de coordenadas N=7.561.667,788m e E=538.134,072m; 196°24'33" e 44,63m até o
vértice M-0923, de coordenadas N=7.561.624,975m e E=538.121,464m; 242°00'20" e
88,53m  até  o  vértice  M-0924,  de  coordenadas  N=7.561.583,423m  e
E=538.043,296m;  261°27'00"  e  118,57m  até  o  vértice  M-0925,  de  coordenadas
N=7.561.565,795m e E=537.926,046m; 242°23'01" e 59,76m até o vértice M-0926, de
coordenadas  N=7.561.538,093m  e  E=537.873,094m;  177°57'09"  e  70,56m  até  o
vértice M-0927, de coordenadas N=7.561.467,579m e E=537.875,615m; 193°04'15" e
89,19m  até  o  vértice  M-0928,  de  coordenadas  N=7.561.380,695m  e
E=537.855,443m;  225°54'31"  e  175,54m  até  o  vértice  M-0929,  de  coordenadas
N=7.561.258,555m e E=537.729,366m; 234°58'28" e 263,27m até o vértice M-0930,
de coordenadas N=7.561.107,454m e E=537.513,776m; 225°29'14" e 226,31m até o
vértice M-0931, de coordenadas N=7.560.948,797m e E=537.352,397m; 238°55'23" e
85,38m  até  o  vértice  M-0932,  de  coordenadas  N=7.560.904,726m  e
E=537.279,273m;  271°58'22"  e  109,75m  até  o  vértice  M-0933,  de  coordenadas
N=7.560.908,504m e E=537.169,587m; 210°59'43" e 73,45m até o vértice M-0934, de
coordenadas  N=7.560.845,544m  e  E=537.131,764m;  219°55'30"  e  110,01m  até  o
vértice M-0935, de coordenadas N=7.560.761,179m e E=537.061,161m; 243°27'52" e
84,55m  até  o  vértice  M-0936,  de  coordenadas  N=7.560.723,404m  e
E=536.985,514m;  272°52'58"  e  13,96m  até  o  vértice  M-0937,  de  coordenadas
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N=7.560.724,107m e E=536.971,570m; 349°45'39" e 87,20m até o vértice M-0938, de
coordenadas  N=7.560.809,915m  e  E=536.956,069m;  17°42'14"  e  103,91m  até  o
vértice M-0939, de coordenadas N=7.560.908,908m e E=536.987,669m; 30°58'17" e
49,12m  até  o  vértice  M-0940,  de  coordenadas  N=7.560.951,021m  e
E=537.012,945m;  89°59'41"  e  90,59m  até  o  vértice  M-0941,  de  coordenadas
N=7.560.951,029m e E=537.103,539m; 86°29'32" e 69,69m até o vértice M-0942, de
coordenadas  N=7.560.955,292m  e  E=537.173,094m;  61°31'24"  e  56,60m  até  o
vértice M-0943, de coordenadas N=7.560.982,280m e E=537.222,846m; 37°07'37" e
114,20m  até  o  vértice  M-0944,  de  coordenadas  N=7.561.073,333m  e
E=537.291,777m;  81°02'09"  e  50,90m  até  o  vértice  M-0945,  de  coordenadas
N=7.561.081,265m e E=537.342,059m; 52°40'17" e 73,76m até o vértice M-0946, de
coordenadas  N=7.561.125,989m  e  E=537.400,707m;  54°58'18"  e  103,29m  até  o
vértice M-0947, de coordenadas N=7.561.185,278m e E=537.485,291m; 47°32'01" e
116,11m  até  o  vértice  M-0948,  de  coordenadas  N=7.561.263,670m  e
E=537.570,942m;  5°36'38"  e  94,31m  até  o  vértice  M-0949,  de  coordenadas
N=7.561.357,526m e E=537.580,163m; 295°02'47" e 65,98m até o vértice M-0950, de
coordenadas  N=7.561.385,459m  e  E=537.520,384m;  288°47'43"  e  99,54m  até  o
vértice M-0951, de coordenadas N=7.561.417,529m e E=537.426,155m; 9°19'36" e
51,39m  até  o  vértice  M-0952,  de  coordenadas  N=7.561.468,241m  e
E=537.434,484m;  19°08'25"  e  125,32m  até  o  vértice  M-0953,  de  coordenadas
N=7.561.586,629m e E=537.475,572m; 52°12'25" e 79,67m até o vértice M-0954, de
coordenadas  N=7.561.635,449m  e  E=537.538,527m;  21°53'47"  e  57,49m  até  o
vértice M-0955, de coordenadas N=7.561.688,789m e E=537.559,965m; 352°25'09" e
54,79m  até  o  vértice  M-0956,  de  coordenadas  N=7.561.743,104m  e
E=537.552,736m;  7°14'08"  e  175,30m  até  o  vértice  M-0957,  de  coordenadas
N=7.561.917,010m e E=537.574,815m; 26°40'35" e 70,88m até o vértice M-0958, de
coordenadas  N=7.561.980,349m  e  E=537.606,638m;  21°30'44"  e  93,43m  até  o
vértice M-0959, de coordenadas N=7.562.067,269m e E=537.640,899m; 70°17'52" e
82,15m  até  o  vértice  M-0960,  de  coordenadas  N=7.562.094,965m  e
E=537.718,243m;  39°21'13"  e  70,79m  até  o  vértice  M-0961,  de  coordenadas
N=7.562.149,702m e E=537.763,130m; 118°00'24" e 73,77m até o vértice M-0962, de
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coordenadas  N=7.562.115,061m  e  E=537.828,261m;  48°13'23"  e  237,35m  até  o
vértice M-0963, de coordenadas N=7.562.273,191m e E=538.005,264m; 99°11'35" e
60,78m  até  o  vértice  M-0964,  de  coordenadas  N=7.562.263,481m  e
E=538.065,263m;  54°27'59"  e  117,21m  até  o  vértice  M-0965,  de  coordenadas
N=7.562.331,603m e E=538.160,649m; 45°49'37" e 71,04m até o vértice M-0966, de
coordenadas N=7.562.381,107m e E=538.211,603m; 44°29'14" e 79,18m até o vértice
M-0967, de coordenadas N=7.562.437,598m e E=538.267,092m; 16°54'17" e 98,39m
até  o  vértice  M-0968,  de  coordenadas  N=7.562.531,733m  e  E=538.295,700m;
287°28'52"  e  30,20m até  o vértice  M-0969,  de coordenadas N=7.562.540,804m e
E=538.266,896m;  268°29'35"  e  27,97m  até  o  vértice  M-0970,  de  coordenadas
N=7.562.540,069m e E=538.238,931m; 263°08'59" e 43,99m até o vértice M-0971, de
coordenadas  N=7.562.534,822m  e  E=538.195,259m;  250°57'22"  e  24,01m  até  o
vértice M-0972, de coordenadas N=7.562.526,988m e E=538.172,564m; 350°38'10" e
28,84m  até  o  vértice  M-0973,  de  coordenadas  N=7.562.555,443m  e
E=538.167,871m;  350°04'31"  e  59,70m  até  o  vértice  M-0974,  de  coordenadas
N=7.562.614,254m e E=538.157,581m; 312°58'58" e 62,46m até o vértice M-0975, de
coordenadas  N=7.562.656,835m  e  E=538.111,891m;  267°13'14"  e  42,10m  até  o
vértice M-0976, de coordenadas N=7.562.654,794m e E=538.069,841m; 290°41'02" e
53,59m  até  o  vértice  M-0977,  de  coordenadas  N=7.562.673,722m  e
E=538.019,705m;  320°10'17"  e  43,36m  até  o  vértice  M-0978,  de  coordenadas
N=7.562.707,024m e E=537.991,931m; 317°47'08" e 73,88m até o vértice M-0979, de
coordenadas  N=7.562.761,742m  e  E=537.942,290m;  332°36'11"  e  30,48m  até  o
vértice M-0980, de coordenadas N=7.562.788,805m e E=537.928,264m; 32°39'31" e
83,12m até o vértice M-0981, de coordenadas N=7.562.858,782m e E=537.973,117m;
42°00'49"  e  47,94m  até  o  vértice  M-0982,  de  coordenadas  N=7.562.894,398m  e
E=538.005,201m;  71°55'53"  e  45,72m  até  o  vértice  M-0983,  de  coordenadas
N=7.562.908,579m e E=538.048,669m; 78°03'28" e 79,29m até o vértice M-0984, de
coordenadas  N=7.562.924,987m  e  E=538.126,244m;  55°44'15"  e  31,54m  até  o
vértice M-0885, de coordenadas N=7.562.942,743m e E=538.152,310m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXIV – gleba 24: a descrição com área de 42,9889ha e perímetro de 4.215,099m,
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tem início no vértice M-0984, de coordenadas N=7.563.872,897m e E=537.057,920m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 95°24'22" e 537,68m até o
vértice M-0985, de coordenadas N=7.563.822,241m e E=537.593,203m; 95°24'22" e
537,68m  até  o  vértice  M-0985,  de  coordenadas  N=7.563.822,241m  e
E=537.593,203m;  100°11'30"  e  64,05m  até  o  vértice  M-0986,  de  coordenadas
N=7.563.810,908m e E=537.656,242m; 150°40'42" e 59,21m até o vértice M-0987, de
coordenadas  N=7.563.759,283m e  E=537.685,239m;  146°16'36"  e  109,00m  até  o
vértice M-0988, de coordenadas N=7.563.668,622m e E=537.745,756m; 184°39'32" e
108,65m  até  o  vértice  M-0989,  de  coordenadas  N=7.563.560,332m  e
E=537.736,931m;  189°03'01"  e  56,10m  até  o  vértice  M-0990,  de  coordenadas
N=7.563.504,928m e E=537.728,106m; 119°42'49" e 50,81m até o vértice M-0991, de
coordenadas  N=7.563.479,745m  e  E=537.772,232m;  155°52'12"  e  52,43m  até  o
vértice M-0992, de coordenadas N=7.563.431,896m e E=537.793,666m; 75°58'50" e
57,18m  até  o  vértice  M-0993,  de  coordenadas  N=7.563.445,747m  e
E=537.849,139m;  55°20'20"  e  179,34m  até  o  vértice  M-0994,  de  coordenadas
N=7.563.547,740m e E=537.996,648m; 75°40'05" e 55,95m até o vértice M-0995, de
coordenadas  N=7.563.561,591m  e  E=538.050,861m;  78°33'53"  e  101,62m  até  o
vértice M-0996, de coordenadas N=7.563.581,738m e E=538.150,462m; 99°01'41" e
56,17m  até  o  vértice  M-0997,  de  coordenadas  N=7.563.572,924m  e
E=538.205,936m;  154°01'45"  e  51,82m  até  o  vértice  M-0998,  de  coordenadas
N=7.563.526,334m e E=538.228,630m; 211°55'25" e 66,76m até o vértice M-0999, de
coordenadas  N=7.563.469,671m  e  E=538.193,328m;  208°38'27"  e  78,91m  até  o
vértice M-1000, de coordenadas N=7.563.400,416m e E=538.155,505m; 171°37'25" e
43,27m  até  o  vértice  M-1001,  de  coordenadas  N=7.563.357,604m  e
E=538.161,809m;  133°24'56"  e  65,95m  até  o  vértice  M-1002,  de  coordenadas
N=7.563.312,275m e E=538.209,718m; 140°40'30" e 53,72m até o vértice M-1003, de
coordenadas  N=7.563.270,722m e  E=538.243,759m;  176°25'09"  e  100,93m  até  o
vértice M-1004, de coordenadas N=7.563.169,987m e E=538.250,063m; 196°37'36" e
74,90m  até  o  vértice  M-1005,  de  coordenadas  N=7.563.098,214m  e
E=538.228,630m;  205°37'50"  e  17,50m  até  o  vértice  M-1006,  de  coordenadas
N=7.563.082,432m e E=538.221,058m; 342°50'23" e 68,80m até o vértice M-1007, de
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coordenadas  N=7.563.148,171m  e  E=538.200,758m;  28°33'50"  e  76,70m  até  o
vértice M-1008, de coordenadas N=7.563.215,534m e E=538.237,430m; 348°13'28" e
75,00m  até  o  vértice  M-1009,  de  coordenadas  N=7.563.288,956m  e
E=538.222,124m;  299°53'43"  e  124,79m  até  o  vértice  M-1010,  de  coordenadas
N=7.563.351,156m e E=538.113,935m; 255°54'20" e 80,75m até o vértice M-1011, de
coordenadas  N=7.563.331,493m e  E=538.035,620m;  275°37'54"  e  322,87m  até  o
vértice M-1012, de coordenadas N=7.563.363,177m e E=537.714,311m; 271°58'01" e
111,95m  até  o  vértice  M-1013,  de  coordenadas  N=7.563.367,020m  e
E=537.602,424m;  214°44'26"  e  81,20m  até  o  vértice  M-1014,  de  coordenadas
N=7.563.300,291m e E=537.556,149m; 264°42'00" e 169,51m até o vértice M-1015,
de coordenadas N=7.563.284,633m e E=537.387,365m; 326°43'48" e 140,51m até o
vértice M-1016, de coordenadas N=7.563.402,111m e E=537.310,284m; 295°03'22" e
47,84m  até  o  vértice  M-1017,  de  coordenadas  N=7.563.422,371m  e
E=537.266,947m;  314°44'58"  e  54,45m  até  o  vértice  M-1018,  de  coordenadas
N=7.563.460,705m e E=537.228,276m; 295°00'06" e 143,85m até o vértice M-1019,
de coordenadas N=7.563.521,502m e E=537.097,906m; 220°37'25" e 65,55m até o
vértice M-1020, de coordenadas N=7.563.471,753m e E=537.055,231m; 312°23'56" e
209,13m  até  o  vértice  M-1021,  de  coordenadas  N=7.563.612,769m  e
E=536.900,792m;  6°23'48"  e  192,73m  até  o  vértice  M-1022,  de  coordenadas
N=7.563.804,297m e E=536.922,264m; 85°56'37" e 148,14m até o vértice M-1023, de
coordenadas  N=7.563.814,776m  e  E=537.070,032m;  348°13'42"  e  59,37m  até  o
vértice M-0984, de coordenadas N=7.563.872,897m e E=537.057,920m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXV – (suprimido)
XXVI – gleba 26: a descrição com área de 17,4638ha e perímetro de 2.203,729m,

tem início no vértice M-1145, de coordenadas N=7.563.608,181m e E=533.341,902m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 115°29'09" e 61,45m até o
vértice M-1146, de coordenadas N=7.563.581,738m e E=533.397,376m; 115°29'09" e
61,45m até o vértice M-1146, de coordenadas N=7.563.581,738m e E=533.397,376m;
148°48'32"  e  63,29m até o  vértice  M-1147,  de coordenadas  N=7.563.527,593m e
E=533.430,156m;  180°54'39"  e  79,34m  até  o  vértice  M-1148,  de  coordenadas



1911
____________________________________________________________________________

N=7.563.448,265m e E=533.428,895m; 101°32'47" e 56,62m até o vértice M-1149, de
coordenadas  N=7.563.436,932m  e  E=533.484,368m;  91°54'33"  e  95,81m  até  o
vértice M-1150, de coordenadas N=7.563.433,740m e E=533.580,121m; 122°11'33" e
50,73m até o vértice M-1151, de coordenadas N=7.563.406,712m e E=533.623,053m;
148°50'46"  e  77,98m até o  vértice  M-1152,  de coordenadas  N=7.563.339,975m e
E=533.663,397m;  145°58'09"  e  65,33m  até  o  vértice  M-1153,  de  coordenadas
N=7.563.285,831m e E=533.699,960m; 104°48'33" e 44,34m até o vértice M-1154, de
coordenadas  N=7.563.274,498m  e  E=533.742,826m;  72°34'24"  e  46,25m  até  o
vértice M-1155, de coordenadas N=7.563.288,349m e E=533.786,953m; 32°44'16" e
142,21m  até  o  vértice  M-1156,  de  coordenadas  N=7.563.407,971m  e
E=533.863,859m;  82°30'48"  e  48,32m  até  o  vértice  M-1157,  de  coordenadas
N=7.563.414,267m e E=533.911,768m; 109°20'10" e 49,44m até o vértice M-1158, de
coordenadas  N=7.563.397,898m  e  E=533.958,416m;  118°29'35"  e  33,94m  até  o
vértice M-1159, de coordenadas N=7.563.381,708m e E=533.988,243m; 202°49'21" e
46,20m até o vértice M-1160, de coordenadas N=7.563.339,128m e E=533.970,325m;
225°21'11" e 190,25m até o vértice M-1161, de coordenadas N=7.563.205,434m e
E=533.834,973m;  247°32'50"  e  221,92m  até  o  vértice  M-1162,  de  coordenadas
N=7.563.120,680m e E=533.629,880m; 284°32'36" e 238,17m até o vértice M-1163,
de coordenadas N=7.563.180,487m e E=533.399,342m; 278°13'38" e 96,10m até o
vértice M-1164, de coordenadas N=7.563.194,239m e E=533.304,231m; 278°13'37" e
12,37m até o vértice M-1165, de coordenadas N=7.563.196,009m e E=533.291,986m;
137°07'37"  e  0,76m  até  o  vértice  M-1166,  de  coordenadas  N=7.563.195,454m  e
E=533.292,501m;  310°19'16"  e  60,57m  até  o  vértice  M-1167,  de  coordenadas
N=7.563.234,650m e E=533.246,318m; 11°34'28" e 80,52m até o vértice M-1168, de
coordenadas  N=7.563.313,533m e  E=533.262,474m;  351°58'43"  e  171,67m  até  o
vértice M-1169, de coordenadas N=7.563.483,522m e E=533.238,519m; 26°35'38" e
109,84m  até  o  vértice  M-1170,  de  coordenadas  N=7.563.581,738m  e
E=533.287,689m;  63°59'55"  e  60,32m  até  o  vértice  M-1145,  de  coordenadas
N=7.563.608,181m  e  E=533.341,902m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXVII – gleba 27: a descrição com área de 3,9726ha e perímetro de 959,445m, tem
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início  no  vértice  M-1171,  de  coordenadas  N=7.563.785,724m  e  E=532.934,675m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 102°42'30" e 40,07m até o
vértice M-1172, de coordenadas N=7.563.776,910m e E=532.973,759m; 102°42'30" e
40,07m até o vértice M-1172, de coordenadas N=7.563.776,910m e E=532.973,759m;
159°15'01"  e  49,82m até o  vértice  M-1173,  de coordenadas  N=7.563.730,320m e
E=532.991,410m;  183°05'52"  e  93,32m  até  o  vértice  M-1174,  de  coordenadas
N=7.563.637,142m e E=532.986,367m; 200°44'59" e 49,82m até o vértice M-1175, de
coordenadas  N=7.563.590,552m e  E=532.968,716m;  219°44'44"  e  138,09m  até  o
vértice M-1176, de coordenadas N=7.563.484,378m e E=532.880,426m; 334°31'32" e
204,31m  até  o  vértice  M-1177,  de  coordenadas  N=7.563.668,824m  e
E=532.792,550m;  236°49'22"  e  80,63m  até  o  vértice  M-1178,  de  coordenadas
N=7.563.624,702m e E=532.725,065m; 254°44'41" e 18,03m até o vértice M-1179, de
coordenadas  N=7.563.619,957m  e  E=532.707,668m;  36°35'52"  e  33,95m  até  o
vértice M-1180, de coordenadas N=7.563.647,215m e E=532.727,909m; 52°00'01" e
198,39m  até  o  vértice  M-1181,  de  coordenadas  N=7.563.769,355m  e
E=532.884,244m;  72°01'03"  e  53,02m  até  o  vértice  M-1171,  de  coordenadas
N=7.563.785,724m  e  E=532.934,675m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXVIII – gleba 28: a descrição com área de 0,9556ha e perímetro de 868,702m,
tem início no vértice M-1182, de coordenadas N=7.562.999,998m e E=530.675,383m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  95°16'05"  e  82,30m  até  o
vértice M-1183, de coordenadas N=7.562.992,442m e E=530.757,332m; 95°16'05" e
82,30m até o vértice M-1183, de coordenadas N=7.562.992,442m e E=530.757,332m;
102°47'16"  e  11,53m até  o  vértice  M-1184,  de  coordenadas  N=7.562.989,890m e
E=530.768,574m;  256°04'38"  e  251,22m  até  o  vértice  M-1185,  de  coordenadas
N=7.562.929,443m e E=530.524,733m; 235°47'55" e 170,31m até o vértice M-1186,
de  coordenadas  N=7.562.833,710m e  E=530.383,873m;  0°33'45"  e  27,78m  até  o
vértice M-1187, de coordenadas N=7.562.861,488m e E=530.384,146m; 54°33'51" e
123,79m  até  o  vértice  M-1188,  de  coordenadas  N=7.562.933,261m  e
E=530.485,007m;  69°37'44"  e  104,90m  até  o  vértice  M-1189,  de  coordenadas
N=7.562.969,777m e E=530.583,346m; 71°49'19" e 96,87m até o vértice M-1182, de
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coordenadas N=7.562.999,998m e E=530.675,383m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XXIX – gleba 29: a descrição com área de 21,3272ha e perímetro de 3.292,585m,
tem início no vértice M-1190, de coordenadas N=7.556.870,918m e E=522.010,245m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  93°22'14"  e  48,69m  até  o
vértice M-1191, de coordenadas N=7.556.868,055m e E=522.058,848m; 93°22'14" e
48,69m até o vértice M-1191, de coordenadas N=7.556.868,055m e E=522.058,848m;
170°51'21"  e  73,07m até o  vértice  M-1192,  de coordenadas  N=7.556.795,910m e
E=522.070,461m;  180°57'30"  e  164,20m  até  o  vértice  M-1193,  de  coordenadas
N=7.556.631,731m e E=522.067,715m; 192°40'39" e 103,72m até o vértice M-1194,
de coordenadas N=7.556.530,540m e E=522.044,952m; 159°57'15" e 101,41m até o
vértice M-1195, de coordenadas N=7.556.435,273m e E=522.079,713m; 159°12'25" e
96,30m até o vértice M-1196, de coordenadas N=7.556.345,246m e E=522.113,899m;
162°54'59" e 178,30m até o vértice M-1197, de coordenadas N=7.556.174,813m e
E=522.166,277m;  171°39'07"  e  245,72m  até  o  vértice  M-1198,  de  coordenadas
N=7.555.931,692m e E=522.201,952m; 177°58'21" e 162,74m até o vértice M-1199,
de coordenadas N=7.555.769,053m e E=522.207,710m; 229°41'24" e 74,48m até o
vértice M-1200, de coordenadas N=7.555.720,870m e E=522.150,914m; 239°59'42" e
120,23m  até  o  vértice  M-1201,  de  coordenadas  N=7.555.660,746m  e
E=522.046,799m;  261°48'45"  e  278,53m  até  o  vértice  M-1202,  de  coordenadas
N=7.555.621,079m e E=521.771,109m; 187°41'40" e 89,39m até o vértice M-1203, de
coordenadas  N=7.555.532,496m  e  E=521.759,141m;  356°59'01"  e  69,79m  até  o
vértice M-1204, de coordenadas N=7.555.602,191m e E=521.755,468m; 34°49'48" e
154,09m  até  o  vértice  M-1205,  de  coordenadas  N=7.555.728,677m  e
E=521.843,477m;  26°07'27"  e  117,00m  até  o  vértice  M-1206,  de  coordenadas
N=7.555.833,726m e E=521.894,995m; 48°32'22" e 74,47m até o vértice M-1207, de
coordenadas  N=7.555.883,034m  e  E=521.950,805m;  12°32'39"  e  98,83m  até  o
vértice M-1208, de coordenadas N=7.555.979,508m e E=521.972,271m; 49°07'16" e
85,17m  até  o  vértice  M-1209,  de  coordenadas  N=7.556.035,248m  e
E=522.036,666m;  3°57'00"  e  62,32m  até  o  vértice  M-1210,  de  coordenadas
N=7.556.097,420m e E=522.040,959m; 303°57'48" e 111,29m até o vértice M-1211,
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de coordenadas N=7.556.159,591m e E=521.948,659m; 316°14'10" e 68,27m até o
vértice M-1212, de coordenadas N=7.556.208,899m e E=521.901,434m; 1°03'09" e
233,72m  até  o  vértice  M-1213,  de  coordenadas  N=7.556.442,579m  e
E=521.905,727m;  34°45'46"  e  229,65m  até  o  vértice  M-1214,  de  coordenadas
N=7.556.631,237m e E=522.036,666m; 15°57'53" e 78,04m até o vértice M-1215, de
coordenadas  N=7.556.706,272m  e  E=522.058,132m;  335°24'20"  e  82,52m  até  o
vértice M-1216, de coordenadas N=7.556.781,307m e E=522.023,787m; 351°24'21" e
90,63m até o vértice M-1190, de coordenadas N=7.556.870,918m e E=522.010,245m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXX – gleba 30: a descrição com área de 9,3744ha e perímetro de 2.159,267m,
tem início no vértice M-1217, de coordenadas N=7.557.711,679m e E=521.762,614m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 177°22'58" e 37,68m até o
vértice M-1218, de coordenadas N=7.557.674,034m e E=521.764,335m; 177°22'58" e
37,68m  até  o  vértice  M-1218,  de  coordenadas  N=7.557.674,034m  e
E=521.764,335m;  149°49'11"  e  92,17m  até  o  vértice  M-1219,  de  coordenadas
N=7.557.594,359m e E=521.810,670m; 108°35'10" e 279,26m até o vértice M-1220,
de coordenadas N=7.557.505,351m e E=522.075,366m; 142°34'21" e 206,08m até o
vértice M-1221, de coordenadas N=7.557.341,697m e E=522.200,612m; 112°58'35" e
93,12m  até  o  vértice  M-1222,  de  coordenadas  N=7.557.305,347m  e
E=522.286,346m;  153°17'18"  e  88,49m  até  o  vértice  M-1223,  de  coordenadas
N=7.557.226,300m e E=522.326,122m; 240°55'56" e 27,34m até o vértice M-1224, de
coordenadas  N=7.557.213,016m  e  E=522.302,224m;  287°20'22"  e  74,07m  até  o
vértice M-1225, de coordenadas N=7.557.235,091m e E=522.231,520m; 259°46'57" e
132,72m  até  o  vértice  M-1226,  de  coordenadas  N=7.557.211,548m  e
E=522.100,903m;  355°48'35"  e  56,56m  até  o  vértice  M-1227,  de  coordenadas
N=7.557.267,961m e E=522.096,770m; 327°18'22" e 99,35m até o vértice M-1228, de
coordenadas  N=7.557.351,571m  e  E=522.043,106m;  353°39'07"  e  77,65m  até  o
vértice M-1229, de coordenadas N=7.557.428,749m e E=522.034,520m; 341°32'36" e
88,14m  até  o  vértice  M-1230,  de  coordenadas  N=7.557.512,359m  e
E=522.006,615m;  302°26'17"  e  55,96m  até  o  vértice  M-1231,  de  coordenadas
N=7.557.542,373m e E=521.959,391m; 265°02'10" e 49,56m até o vértice M-1232, de
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coordenadas  N=7.557.538,085m  e  E=521.910,021m;  228°51'00"  e  114,03m  até  o
vértice M-1233, de coordenadas N=7.557.463,050m e E=521.824,158m; 238°46'06" e
70,29m  até  o  vértice  M-1234,  de  coordenadas  N=7.557.426,605m  e
E=521.764,055m;  257°20'06"  e  88,00m  até  o  vértice  M-1235,  de  coordenadas
N=7.557.407,311m e E=521.678,192m; 290°06'49" e 68,58m até o vértice M-1236, de
coordenadas  N=7.557.430,893m  e  E=521.613,796m;  326°51'17"  e  58,89m  até  o
vértice M-1237, de coordenadas N=7.557.480,201m e E=521.581,597m; 42°23'37" e
98,70m  até  o  vértice  M-1238,  de  coordenadas  N=7.557.553,092m  e
E=521.648,141m;  23°31'29"  e  107,56m  até  o  vértice  M-1239,  de  coordenadas
N=7.557.651,710m e E=521.691,072m; 43°49'03" e 71,31m até o vértice M-1240, de
coordenadas  N=7.557.703,162m  e  E=521.740,443m;  68°59'10"  e  23,75m  até  o
vértice M-1217, de coordenadas N=7.557.711,679m e E=521.762,614m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXI – gleba 31: a descrição com área de 4,5262ha e perímetro de 2.229,636m,
tem início no vértice M-1241, de coordenadas N=7.558.153,370m e E=521.972,271m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 101°40'30" e 63,56m até o
vértice M-1242, de coordenadas N=7.558.140,507m e E=522.034,520m; 101°40'30" e
63,56m  até  o  vértice  M-1242,  de  coordenadas  N=7.558.140,507m  e
E=522.034,520m;  127°22'13"  e  91,83m  até  o  vértice  M-1243,  de  coordenadas
N=7.558.084,767m e E=522.107,503m; 134°03'15" e 95,58m até o vértice M-1244, de
coordenadas  N=7.558.018,308m  e  E=522.176,193m;  120°20'53"  e  72,13m  até  o
vértice M-1245, de coordenadas N=7.557.981,862m e E=522.238,443m; 113°46'46" e
79,75m até o vértice M-1246, de coordenadas N=7.557.949,704m e E=522.311,426m;
106°07'29"  e  84,91m até  o vértice  M-1247,  de coordenadas N=7.557.926,122m e
E=522.392,995m;  103°07'05"  e  66,12m  até  o  vértice  M-1248,  de  coordenadas
N=7.557.911,115m e E=522.457,391m; 103°07'06" e 66,12m até o vértice M-1249, de
coordenadas  N=7.557.896,108m  e  E=522.521,787m;  124°57'29"  e  78,57m  até  o
vértice M-1250, de coordenadas N=7.557.851,088m e E=522.586,184m; 133°59'34" e
89,51m  até  o  vértice  M-1251,  de  coordenadas  N=7.557.788,916m  e
E=522.650,581m;  146°16'36"  e  85,06m  até  o  vértice  M-1252,  de  coordenadas
N=7.557.718,169m e E=522.697,805m; 175°25'14" e 31,85m até o vértice M-1253, de
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coordenadas  N=7.557.686,421m  e  E=522.700,348m;  291°24'56"  e  83,07m  até  o
vértice M-1254, de coordenadas N=7.557.716,750m e E=522.623,017m; 312°31'05" e
113,43m  até  o  vértice  M-1255,  de  coordenadas  N=7.557.793,406m  e
E=522.539,416m;  299°58'32"  e  608,25m  até  o  vértice  M-1256,  de  coordenadas
N=7.558.097,308m e E=522.012,524m; 277°07'59" e 61,18m até o vértice M-1257, de
coordenadas  N=7.558.104,906m e  E=521.951,815m;  237°37'39"  e  202,70m  até  o
vértice M-1258, de coordenadas N=7.557.996,378m e E=521.780,621m; 19°49'19" e
46,10m  até  o  vértice  M-1259,  de  coordenadas  N=7.558.039,746m  e
E=521.796,253m;  54°00'26"  e  116,73m  até  o  vértice  M-1260,  de  coordenadas
N=7.558.108,349m e E=521.890,702m; 61°06'15" e 93,17m até o vértice M-1241, de
coordenadas N=7.558.153,370m e E=521.972,271m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XXXII – gleba 32: a descrição com área de 0,1647ha e perímetro de 183,136m, tem
início  no  vértice  M-1261,  de  coordenadas  N=7.561.080,497m  e  E=529.549,907m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 135°35'54" e 61,58m até o
vértice M-1262, de coordenadas N=7.561.036,502m e E=529.592,993m; 135°35'54" e
61,58m  até  o  vértice  M-1262,  de  coordenadas  N=7.561.036,502m  e
E=529.592,993m;  220°06'54"  e  39,42m  até  o  vértice  M-1263,  de  coordenadas
N=7.561.006,355m e E=529.567,593m; 305°45'16" e 11,40m até o vértice M-1264, de
coordenadas  N=7.561.013,015m  e  E=529.558,344m;  348°53'35"  e  65,44m  até  o
vértice M-1265, de coordenadas N=7.561.077,232m e E=529.545,737m; 51°56'44" e
5,30m até o vértice M-1261, de coordenadas N=7.561.080,497m e E=529.549,907m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXIII – gleba 33: a descrição com área de 1,0253ha e perímetro de 525,318m,
tem início no vértice M-1266, de coordenadas N=7.560.904,749m e E=529.937,378m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 94°05'14" e 104,16m até o
vértice M-1267, de coordenadas N=7.560.897,325m e E=530.041,273m; 94°05'14" e
104,16m  até  o  vértice  M-1267,  de  coordenadas  N=7.560.897,325m  e
E=530.041,273m;  103°03'36"  e  97,04m  até  o  vértice  M-1268,  de  coordenadas
N=7.560.875,397m e E=530.135,804m; 103°43'09" e 15,20m até o vértice M-1269, de
coordenadas  N=7.560.871,791m  e  E=530.150,574m;  252°12'09"  e  44,67m  até  o
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vértice M-1270, de coordenadas N=7.560.858,136m e E=530.108,038m; 256°17'39" e
111,60m  até  o  vértice  M-1271,  de  coordenadas  N=7.560.831,693m  e
E=529.999,612m;  284°15'19"  e  93,15m  até  o  vértice  M-1272,  de  coordenadas
N=7.560.854,629m e E=529.909,334m; 53°11'25" e 17,17m até o vértice M-1273, de
coordenadas  N=7.560.864,915m  e  E=529.923,078m;  19°44'50"  e  42,32m  até  o
vértice M-1266, de coordenadas N=7.560.904,749m e E=529.937,378m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXIV – gleba 34: a descrição com área de 41,1520ha e perímetro de 4.224,432m,
tem início no vértice M-1274, de coordenadas N=7.560.820,460m e E=536.564,211m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 123°43'48" e 83,61m até o
vértice M-1275, de coordenadas N=7.560.774,031m e E=536.633,750m; 123°43'48" e
83,61m  até  o  vértice  M-1275,  de  coordenadas  N=7.560.774,031m  e
E=536.633,750m;  73°15'49"  e  65,99m  até  o  vértice  M-1276,  de  coordenadas
N=7.560.793,033m e E=536.696,941m; 123°39'58" e 68,33m até o vértice M-1277, de
coordenadas  N=7.560.755,155m  e  E=536.753,809m;  134°06'13"  e  49,45m  até  o
vértice M-1278, de coordenadas N=7.560.720,743m e E=536.789,315m; 182°30'53" e
125,90m  até  o  vértice  M-1279,  de  coordenadas  N=7.560.594,969m  e
E=536.783,791m;  211°34'00"  e  130,05m  até  o  vértice  M-1280,  de  coordenadas
N=7.560.484,161m e E=536.715,711m; 227°19'36" e 133,75m até o vértice M-1281,
de coordenadas N=7.560.393,500m e E=536.617,371m; 192°23'45" e 52,86m até o
vértice M-1282, de coordenadas N=7.560.341,873m e E=536.606,024m; 145°49'08" e
175,04m  até  o  vértice  M-1283,  de  coordenadas  N=7.560.197,068m  e
E=536.704,364m;  158°02'43"  e  104,54m  até  o  vértice  M-1284,  de  coordenadas
N=7.560.100,111m e E=536.743,448m; 180°00'00" e 78,07m até o vértice M-1285, de
coordenadas  N=7.560.022,042m e  E=536.743,448m;  262°59'32"  e  165,13m  até  o
vértice M-1286, de coordenadas N=7.560.001,895m e E=536.579,548m; 270°13'16" e
653,08m  até  o  vértice  M-1287,  de  coordenadas  N=7.560.004,414m  e
E=535.926,472m;  241°48'46"  e  58,65m  até  o  vértice  M-1288,  de  coordenadas
N=7.559.976,712m e E=535.874,780m; 217°07'40" e 129,50m até o vértice M-1289,
de coordenadas N=7.559.873,459m e E=535.796,612m; 243°49'01" e 114,82m até o
vértice M-1290, de coordenadas N=7.559.822,797m e E=535.693,576m; 27°49'23" e
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0,66m até o vértice M-1291, de coordenadas N=7.559.823,380m e E=535.693,884m;
54°16'53"  e  37,42m  até  o  vértice  M-1292,  de  coordenadas  N=7.559.845,228m  e
E=535.724,267m;  35°07'57"  e  26,62m  até  o  vértice  M-1293,  de  coordenadas
N=7.559.866,999m e E=535.739,586m; 34°08'56" e 42,60m até o vértice M-1294, de
coordenadas  N=7.559.902,254m  e  E=535.763,500m;  34°54'07"  e  71,82m  até  o
vértice M-1295, de coordenadas N=7.559.961,158m e E=535.804,594m; 39°59'41" e
66,48m  até  o  vértice  M-1296,  de  coordenadas  N=7.560.012,088m  e
E=535.847,322m;  58°51'48"  e  119,57m  até  o  vértice  M-1297,  de  coordenadas
N=7.560.073,915m e E=535.949,666m; 68°34'35" e 127,62m até o vértice M-1298, de
coordenadas  N=7.560.120,528m  e  E=536.068,464m;  54°05'27"  e  111,81m  até  o
vértice M-1299, de coordenadas N=7.560.186,107m e E=536.159,027m; 48°51'25" e
166,87m  até  o  vértice  M-1300,  de  coordenadas  N=7.560.295,899m  e
E=536.284,693m;  35°42'09"  e  134,53m  até  o  vértice  M-1301,  de  coordenadas
N=7.560.405,148m e E=536.363,203m; 31°59'36" e 108,84m até o vértice M-1302, de
coordenadas  N=7.560.497,459m  e  E=536.420,870m;  311°43'41"  e  67,68m  até  o
vértice M-1303, de coordenadas N=7.560.542,509m e E=536.370,357m; 267°48'36" e
37,26m  até  o  vértice  M-1304,  de  coordenadas  N=7.560.541,085m  e
E=536.333,120m;  267°11'41"  e  104,10m  até  o  vértice  M-1305,  de  coordenadas
N=7.560.535,990m e E=536.229,145m; 208°34'09" e 52,87m até o vértice M-1306, de
coordenadas  N=7.560.489,559m  e  E=536.203,862m;  275°33'11"  e  65,61m  até  o
vértice M-1307, de coordenadas N=7.560.495,907m e E=536.138,564m; 311°31'06" e
73,16m  até  o  vértice  M-1308,  de  coordenadas  N=7.560.544,404m  e
E=536.083,784m;  25°10'39"  e  170,96m  até  o  vértice  M-1309,  de  coordenadas
N=7.560.699,119m e E=536.156,513m; 54°30'24" e 26,95m até o vértice M-1310, de
coordenadas  N=7.560.714,769m  e  E=536.178,459m;  78°40'52"  e  111,07m  até  o
vértice M-1311, de coordenadas N=7.560.736,568m e E=536.287,366m; 79°47'02" e
64,39m  até  o  vértice  M-1312,  de  coordenadas  N=7.560.747,989m  e
E=536.350,739m;  94°44'17"  e  70,58m  até  o  vértice  M-1313,  de  coordenadas
N=7.560.742,158m e E=536.421,081m; 80°54'40" e 78,12m até o vértice M-1314, de
coordenadas  N=7.560.754,499m  e  E=536.498,225m;  30°32'26"  e  58,95m  até  o
vértice M-1315, de coordenadas N=7.560.805,269m e E=536.528,179m; 67°08'20" e
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39,10m até o vértice M-1274, de coordenadas N=7.560.820,460m e E=536.564,211m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXV – gleba 35: a descrição com área de 49,9706ha e perímetro de 3.091,900m,
tem início no vértice M-1316, de coordenadas N=7.558.353,596m e E=534.832,375m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 132°24'38" e 62,98m até o
vértice M-1317, de coordenadas N=7.558.311,117m e E=534.878,878m; 132°24'38" e
62,98m até o vértice M-1317, de coordenadas N=7.558.311,117m e E=534.878,878m;
157°03'52" e 139,27m até o vértice M-1318, de coordenadas N=7.558.182,860m e
E=534.933,150m;  174°44'21"  e  124,44m  até  o  vértice  M-1319,  de  coordenadas
N=7.558.058,949m e E=534.944,560m; 189°28'28" e 124,88m até o vértice M-1320,
de coordenadas N=7.557.935,771m e E=534.924,003m; 223°25'47" e 129,93m até o
vértice M-1321, de coordenadas N=7.557.841,417m e E=534.834,684m; 251°30'28" e
49,02m  até  o  vértice  M-1322,  de  coordenadas  N=7.557.825,868m  e
E=534.788,191m;  253°19'14"  e  53,02m  até  o  vértice  M-1323,  de  coordenadas
N=7.557.810,649m e E=534.737,398m; 188°53'12" e 113,15m até o vértice M-1324,
de coordenadas N=7.557.698,859m e E=534.719,919m; 194°41'40" e 155,01m até o
vértice M-1325, de coordenadas N=7.557.548,916m e E=534.680,597m; 207°15'30" e
261,34m  até  o  vértice  M-1326,  de  coordenadas  N=7.557.316,594m  e
E=534.560,900m;  234°48'42"  e  115,30m  até  o  vértice  M-1327,  de  coordenadas
N=7.557.250,153m e E=534.466,673m; 299°58'29" e 292,04m até o vértice M-1328,
de coordenadas N=7.557.396,062m e E=534.213,693m; 345°30'25" e 393,28m até o
vértice M-1329, de coordenadas N=7.557.776,825m e E=534.115,270m; 357°51'47" e
130,96m  até  o  vértice  M-1330,  de  coordenadas  N=7.557.907,695m  e
E=534.110,387m;  44°12'25"  e  105,57m  até  o  vértice  M-1331,  de  coordenadas
N=7.557.983,368m e E=534.183,993m; 71°05'57" e 75,04m até o vértice M-1332, de
coordenadas  N=7.558.007,676m  e  E=534.254,989m;  83°39'07"  e  67,67m  até  o
vértice M-1333, de coordenadas N=7.558.015,159m e E=534.322,245m; 91°53'16" e
92,99m  até  o  vértice  M-1334,  de  coordenadas  N=7.558.012,095m  e
E=534.415,185m;  84°03'44"  e  65,34m  até  o  vértice  M-1335,  de  coordenadas
N=7.558.018,854m e E=534.480,170m; 50°45'58" e 129,86m até o vértice M-1336, de
coordenadas  N=7.558.100,986m  e  E=534.580,753m;  16°51'43"  e  184,11m  até  o
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vértice M-1337, de coordenadas N=7.558.277,179m e E=534.634,156m; 106°29'30" e
18,82m  até  o  vértice  M-1338,  de  coordenadas  N=7.558.271,836m  e
E=534.652,202m;  64°14'28"  e  105,72m  até  o  vértice  M-1339,  de  coordenadas
N=7.558.317,781m e E=534.747,418m; 101°11'06" e 34,63m até o vértice M-1340, de
coordenadas N=7.558.311,063m e E=534.781,392m; 61°02'53" e 32,68m até o vértice
M-1341, de coordenadas N=7.558.326,881m e E=534.809,984m; 39°58'01" e 34,86m
até  o  vértice  M-1316,  de  coordenadas  N=7.558.353,596m  e  E=534.832,375m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXVI – gleba 36: a descrição com área de 44,4379ha e perímetro de 2.932,322m,
tem início no vértice M-1342, de coordenadas N=7.556.935,797m e E=537.315,834m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 97°01'52" e 421,75m até o
vértice M-1343, de coordenadas N=7.556.884,171m e E=537.734,409m; 97°01'52" e
421,75m  até  o  vértice  M-1343,  de  coordenadas  N=7.556.884,171m  e
E=537.734,409m;  114°56'08"  e  80,64m  até  o  vértice  M-1344,  de  coordenadas
N=7.556.850,173m e E=537.807,533m; 149°51'18" e 72,81m até o vértice M-1345, de
coordenadas  N=7.556.787,214m e  E=537.844,095m;  184°05'26"  e  106,04m  até  o
vértice M-1346, de coordenadas N=7.556.681,444m e E=537.836,531m; 196°11'59" e
253,07m  até  o  vértice  M-1347,  de  coordenadas  N=7.556.438,422m  e
E=537.765,928m;  201°52'02"  e  212,39m  até  o  vértice  M-1348,  de  coordenadas
N=7.556.241,311m e E=537.686,821m; 325°08'38" e 41,19m até o vértice M-1349, de
coordenadas  N=7.556.275,108m  e  E=537.663,282m;  302°15'24"  e  80,64m  até  o
vértice M-1350, de coordenadas N=7.556.318,147m e E=537.595,089m; 301°57'50" e
105,68m  até  o  vértice  M-1351,  de  coordenadas  N=7.556.374,092m  e
E=537.505,432m;  228°08'54"  e  105,54m  até  o  vértice  M-1352,  de  coordenadas
N=7.556.303,677m e E=537.426,820m; 162°43'43" e 46,03m até o vértice M-1353, de
coordenadas  N=7.556.259,719m  e  E=537.440,487m;  200°54'19"  e  92,16m  até  o
vértice M-1354, de coordenadas N=7.556.173,625m e E=537.407,602m; 300°47'19" e
150,24m  até  o  vértice  M-1355,  de  coordenadas  N=7.556.250,529m  e
E=537.278,536m;  353°28'30"  e  88,04m  até  o  vértice  M-1356,  de  coordenadas
N=7.556.337,998m e E=537.268,532m; 292°58'32" e 89,54m até o vértice M-1357, de
coordenadas  N=7.556.372,950m e  E=537.186,093m;  290°47'35"  e  155,00m  até  o
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vértice M-1358, de coordenadas N=7.556.427,972m e E=537.041,190m; 311°03'17" e
129,28m  até  o  vértice  M-1359,  de  coordenadas  N=7.556.512,879m  e
E=536.943,704m;  324°32'43"  e  12,50m  até  o  vértice  M-1360,  de  coordenadas
N=7.556.523,058m e E=536.936,456m; 14°58'36" e 92,26m até o vértice M-1361, de
coordenadas  N=7.556.612,189m  e  E=536.960,299m;  33°20'36"  e  52,75m  até  o
vértice M-1362, de coordenadas N=7.556.656,260m e E=536.989,296m; 85°06'25" e
132,86m  até  o  vértice  M-1363,  de  coordenadas  N=7.556.667,593m  e
E=537.121,677m;  4°05'27"  e  212,08m  até  o  vértice  M-1364,  de  coordenadas
N=7.556.879,134m e E=537.136,806m; 41°40'10" e 60,68m até o vértice M-1365, de
coordenadas  N=7.556.924,465m  e  E=537.177,151m;  85°19'43"  e  139,15m  até  o
vértice M-1342, de coordenadas N=7.556.935,797m e E=537.315,834m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXVII – gleba 37: a descrição com área de 0,0027ha e perímetro de 33,846m, tem
início  no  vértice  M-1366,  de  coordenadas  N=7.543.591,150m  e  E=526.660,611m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 154°12'09" e 12,72m até o
vértice M-1367, de coordenadas N=7.543.579,697m e E=526.666,147m; 154°12'09" e
12,72m  até  o  vértice  M-1367,  de  coordenadas  N=7.543.579,697m  e
E=526.666,147m;  201°49'34"  e  4,77m  até  o  vértice  M-1368,  de  coordenadas
N=7.543.575,269m e E=526.664,373m; 342°28'02" e 7,26m até o vértice M-1369, de
coordenadas  N=7.543.582,190m  e  E=526.662,187m;  350°01'26"  e  9,10m  até  o
vértice M-1366, de coordenadas N=7.543.591,150m e E=526.660,611m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XXXVIII – gleba 38: a descrição com área de 0,4486ha e perímetro de 701,320m,
tem início no vértice M-1370, de coordenadas N=7.543.133,364m e E=526.329,155m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 95°37'26" e 173,93m até o
vértice M-1371, de coordenadas N=7.543.116,319m e E=526.502,247m; 95°37'26" e
173,93m  até  o  vértice  M-1371,  de  coordenadas  N=7.543.116,319m  e
E=526.502,247m;  95°11'16"  e  125,33m  até  o  vértice  M-1372,  de  coordenadas
N=7.543.104,987m e E=526.627,063m; 134°28'57" e 55,45m até o vértice M-1373, de
coordenadas  N=7.543.066,132m  e  E=526.666,626m;  292°24'58"  e  10,75m  até  o
vértice M-1374, de coordenadas N=7.543.070,230m e E=526.656,691m; 284°51'50" e
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70,21m  até  o  vértice  M-1375,  de  coordenadas  N=7.543.088,241m  e
E=526.588,831m;  283°00'27"  e  61,56m  até  o  vértice  M-1376,  de  coordenadas
N=7.543.102,096m e E=526.528,854m; 275°57'52" e 91,00m até o vértice M-1377, de
coordenadas  N=7.543.111,552m  e  E=526.438,342m;  274°40'40"  e  54,38m  até  o
vértice M-1378, de coordenadas N=7.543.115,987m e E=526.384,144m; 281°36'10" e
44,88m  até  o  vértice  M-1379,  de  coordenadas  N=7.543.125,013m  e
E=526.340,180m;  307°08'20"  e  13,83m  até  o  vértice  M-1370,  de  coordenadas
N=7.543.133,364m  e  E=526.329,155m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XXXIX – gleba 39: a descrição com área de 0,6180ha e perímetro de 432,804m,
tem início no vértice M-1380, de coordenadas N=7.543.087,358m e E=527.201,972m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  96°39'29"  e  62,45m  até  o
vértice M-1381, de coordenadas N=7.543.080,117m e E=527.264,003m; 96°39'29" e
62,45m até o vértice M-1381, de coordenadas N=7.543.080,117m e E=527.264,003m;
231°01'06"  e  26,22m até  o vértice  M-1382,  de coordenadas N=7.543.063,626m e
E=527.243,625m;  250°46'22"  e  53,97m  até  o  vértice  M-1383,  de  coordenadas
N=7.543.045,852m e E=527.192,662m; 256°48'03" e 60,98m até o vértice M-1384, de
coordenadas  N=7.543.031,929m  e  E=527.133,296m;  260°21'10"  e  68,66m  até  o
vértice M-1385, de coordenadas N=7.543.020,423m e E=527.065,610m; 45°02'09" e
80,47m  até  o  vértice  M-1386,  de  coordenadas  N=7.543.077,285m  e
E=527.122,543m;  82°46'21"  e  80,06m  até  o  vértice  M-1380,  de  coordenadas
N=7.543.087,358m  e  E=527.201,972m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XL – gleba 40: a descrição com área de 0,6705ha e perímetro de 556,952m, tem
início  no  vértice  M-1387,  de  coordenadas  N=7.543.228,387m  e  E=527.544,900m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 105°27'38" e 85,03m até o
vértice M-1388, de coordenadas N=7.543.205,721m e E=527.626,850m; 105°27'38" e
85,03m  até  o  vértice  M-1388,  de  coordenadas  N=7.543.205,721m  e
E=527.626,850m;  134°09'04"  e  128,55m  até  o  vértice  M-1389,  de  coordenadas
N=7.543.116,179m e E=527.719,085m; 228°39'40" e 31,41m até o vértice M-1390, de
coordenadas  N=7.543.095,431m  e  E=527.695,500m;  314°21'00"  e  56,95m  até  o
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vértice M-1391, de coordenadas N=7.543.135,244m e E=527.654,774m; 315°06'50" e
45,18m  até  o  vértice  M-1392,  de  coordenadas  N=7.543.167,252m  e
E=527.622,893m;  302°32'35"  e  71,83m  até  o  vértice  M-1393,  de  coordenadas
N=7.543.205,891m e E=527.562,341m; 265°56'29" e 72,09m até o vértice M-1394, de
coordenadas  N=7.543.200,789m  e  E=527.490,431m;  23°36'49"  e  16,38m  até  o
vértice M-1395, de coordenadas N=7.543.215,795m e E=527.496,992m; 75°16'26" e
49,54m  até  o  vértice  M-1387,  de  coordenadas  N=7.543.228,387m  e
E=527.544,900m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLI – gleba 41: a descrição com área de 0,8817ha e perímetro de 941,189m, tem
início  no  vértice  M-1396,  de  coordenadas  N=7.544.041,815m  e  E=526.792,223m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  97°48'19"  e  64,90m  até  o
vértice M-1397, de coordenadas N=7.544.033,001m e E=526.856,522m; 97°48'19" e
64,90m  até  o  vértice  M-1397,  de  coordenadas  N=7.544.033,001m  e
E=526.856,522m;  186°07'22"  e  46,72m  até  o  vértice  M-1398,  de  coordenadas
N=7.543.986,549m e E=526.851,539m; 289°53'18" e 12,06m até o vértice M-1399, de
coordenadas  N=7.543.990,652m  e  E=526.840,198m;  297°56'30"  e  43,03m  até  o
vértice M-1400, de coordenadas N=7.544.010,814m e E=526.802,185m; 279°50'20" e
52,26m  até  o  vértice  M-1401,  de  coordenadas  N=7.544.019,745m  e
E=526.750,689m;  264°27'02"  e  91,45m  até  o  vértice  M-1402,  de  coordenadas
N=7.544.010,901m e E=526.659,665m; 251°38'27" e 93,63m até o vértice M-1403, de
coordenadas  N=7.543.981,409m  e  E=526.570,799m;  263°00'29"  e  79,35m  até  o
vértice M-1404, de coordenadas N=7.543.971,751m e E=526.492,044m; 277°00'07" e
76,59m  até  o  vértice  M-1405,  de  coordenadas  N=7.543.981,087m  e
E=526.416,028m;  81°20'15"  e  135,68m  até  o  vértice  M-1406,  de  coordenadas
N=7.544.001,521m e E=526.550,156m; 78°42'14" e 122,14m até o vértice M-1407, de
coordenadas  N=7.544.025,446m  e  E=526.669,930m;  82°22'35"  e  123,38m  até  o
vértice M-1396, de coordenadas N=7.544.041,815m e E=526.792,223m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLII – gleba 42: a descrição com área de 1,1225ha e perímetro de 463,689m, tem
início  no  vértice  M-1408,  de  coordenadas  N=7.544.534,253m  e  E=526.335,455m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 94°18'38" e 152,09m até o
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vértice M-1409, de coordenadas N=7.544.522,821m e E=526.487,118m; 94°18'38" e
152,09m  até  o  vértice  M-1409,  de  coordenadas  N=7.544.522,821m  e
E=526.487,118m;  165°03'02"  e  39,10m  até  o  vértice  M-1410,  de  coordenadas
N=7.544.485,046m e E=526.497,204m; 194°38'18" e 59,87m até o vértice M-1411, de
coordenadas  N=7.544.427,124m  e  E=526.482,075m;  247°28'57"  e  47,88m  até  o
vértice M-1412, de coordenadas N=7.544.408,788m e E=526.437,845m; 333°13'01" e
47,17m  até  o  vértice  M-1413,  de  coordenadas  N=7.544.450,894m  e
E=526.416,591m;  309°51'03"  e  78,34m  até  o  vértice  M-1414,  de  coordenadas
N=7.544.501,093m e E=526.356,449m; 327°39'42" e 39,25m até o vértice M-1408, de
coordenadas N=7.544.534,253m e E=526.335,455m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XLIII – gleba 43: a descrição com área de 1,1225ha e perímetro de 463,689m, tem
início  no  vértice  M-1408,  de  coordenadas  N=7.544.534,253m  e  E=526.335,455m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 94°18'38" e 152,09m até o
vértice M-1409, de coordenadas N=7.544.522,821m e E=526.487,118m; 94°18'38" e
152,09m  até  o  vértice  M-1409,  de  coordenadas  N=7.544.522,821m  e
E=526.487,118m;  165°03'02"  e  39,10m  até  o  vértice  M-1410,  de  coordenadas
N=7.544.485,046m e E=526.497,204m; 194°38'18" e 59,87m até o vértice M-1411, de
coordenadas  N=7.544.427,124m  e  E=526.482,075m;  247°28'57"  e  47,88m  até  o
vértice M-1412, de coordenadas N=7.544.408,788m e E=526.437,845m; 333°13'01" e
47,17m  até  o  vértice  M-1413,  de  coordenadas  N=7.544.450,894m  e
E=526.416,591m;  309°51'03"  e  78,34m  até  o  vértice  M-1414,  de  coordenadas
N=7.544.501,093m e E=526.356,449m; 327°39'42" e 39,25m até o vértice M-1408, de
coordenadas N=7.544.534,253m e E=526.335,455m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XLIV – gleba 44: a descrição com área de 3,9134ha e perímetro de 3.728,046m,
tem início no vértice M-1415, de coordenadas N=7.555.844,842m e E=532.896,737m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 140°12'32" e 153,84m até o
vértice M-1416, de coordenadas N=7.555.726,635m e E=532.995,192m; 140°12'32" e
153,84m  até  o  vértice  M-1416,  de  coordenadas  N=7.555.726,635m  e
E=532.995,192m;  117°15'34"  e  251,70m  até  o  vértice  M-1417,  de  coordenadas
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N=7.555.611,352m e E=533.218,936m; 170°54'55" e 351,69m até o vértice M-1418,
de coordenadas N=7.555.264,072m e E=533.274,466m; 110°09'54" e 271,79m até o
vértice M-1419, de coordenadas N=7.555.170,377m e E=533.529,599m; 185°18'20" e
126,40m  até  o  vértice  M-1420,  de  coordenadas  N=7.555.044,514m  e
E=533.517,911m;  181°15'18"  e  288,20m  até  o  vértice  M-1421,  de  coordenadas
N=7.554.756,384m e E=533.511,599m; 184°44'43" e 353,36m até o vértice M-1422,
de coordenadas N=7.554.404,230m e E=533.482,367m; 196°42'22" e 61,21m até o
vértice M-1423, de coordenadas N=7.554.345,600m e E=533.464,770m; 326°51'43" e
11,82m até o vértice M-1424, de coordenadas N=7.554.355,497m e E=533.458,309m;
4°30'19"  e  800,30m  até  o  vértice  M-1425,  de  coordenadas  N=7.555.153,322m  e
E=533.521,174m;  276°01'05"  e  119,62m  até  o  vértice  M-1426,  de  coordenadas
N=7.555.165,864m e E=533.402,209m; 295°33'09" e 133,70m até o vértice M-1427,
de coordenadas N=7.555.223,532m e E=533.281,590m; 344°43'11" e 148,26m até o
vértice M-1428, de coordenadas N=7.555.366,548m e E=533.242,518m; 347°47'52" e
54,61m  até  o  vértice  M-1429,  de  coordenadas  N=7.555.419,925m  e
E=533.230,975m;  352°53'44"  e  65,61m  até  o  vértice  M-1430,  de  coordenadas
N=7.555.485,027m e E=533.222,861m; 357°43'03" e 61,49m até o vértice M-1431, de
coordenadas  N=7.555.546,465m  e  E=533.220,413m;  325°51'11"  e  65,76m  até  o
vértice M-1432, de coordenadas N=7.555.600,891m e E=533.183,498m; 294°42'29" e
59,32m  até  o  vértice  M-1433,  de  coordenadas  N=7.555.625,689m  e
E=533.129,604m;  309°10'03"  e  56,58m  até  o  vértice  M-1434,  de  coordenadas
N=7.555.661,423m e E=533.085,739m; 289°06'32" e 60,21m até o vértice M-1435, de
coordenadas  N=7.555.681,135m  e  E=533.028,843m;  291°38'56"  e  78,73m  até  o
vértice M-1436, de coordenadas N=7.555.710,178m e E=532.955,670m; 314°02'39" e
51,70m  até  o  vértice  M-1437,  de  coordenadas  N=7.555.746,120m  e
E=532.918,509m;  338°56'50"  e  48,55m  até  o  vértice  M-1438,  de  coordenadas
N=7.555.791,428m e E=532.901,068m; 355°11'19" e 42,00m até o vértice M-1439, de
coordenadas  N=7.555.833,276m  e  E=532.897,546m;  355°59'58"  e  11,59m  até  o
vértice M-1415, de coordenadas N=7.555.844,842m e E=532.896,737m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLV – gleba 45: a descrição com área de 1,0271ha e perímetro de 1.390,045m, tem
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início  no  vértice  M-1440,  de  coordenadas  N=7.556.372,882m  e  E=533.340,613m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 230°25'16" e 68,27m até o
vértice M-1441, de coordenadas N=7.556.329,388m e E=533.287,997m; 230°25'16" e
68,27m  até  o  vértice  M-1441,  de  coordenadas  N=7.556.329,388m  e
E=533.287,997m;  227°39'03"  e  389,41m  até  o  vértice  M-1442,  de  coordenadas
N=7.556.067,066m e E=533.000,206m; 207°13'32" e 229,01m até o vértice M-1443,
de coordenadas N=7.555.863,430m e E=532.895,437m; 355°59'58" e 14,27m até o
vértice M-1444, de coordenadas N=7.555.877,669m e E=532.894,441m; 13°06'13" e
66,11m até o vértice M-1445, de coordenadas N=7.555.942,058m e E=532.909,430m;
20°30'34"  e  61,88m  até  o  vértice  M-1446,  de  coordenadas  N=7.556.000,014m  e
E=532.931,109m;  23°07'36"  e  29,82m  até  o  vértice  M-1447,  de  coordenadas
N=7.556.027,440m e E=532.942,823m; 41°34'30" e 45,34m até o vértice M-1448, de
coordenadas  N=7.556.061,359m  e  E=532.972,910m;  51°37'50"  e  40,19m  até  o
vértice M-1449, de coordenadas N=7.556.086,308m e E=533.004,424m; 50°34'34" e
58,59m  até  o  vértice  M-1450,  de  coordenadas  N=7.556.123,515m  e
E=533.049,682m;  49°36'10"  e  121,31m  até  o  vértice  M-1451,  de  coordenadas
N=7.556.202,131m e E=533.142,064m; 34°39'37" e 64,77m até o vértice M-1452, de
coordenadas  N=7.556.255,406m  e  E=533.178,898m;  47°03'55"  e  53,50m  até  o
vértice M-1453, de coordenadas N=7.556.291,850m e E=533.218,069m; 50°48'10" e
70,40m  até  o  vértice  M-1454,  de  coordenadas  N=7.556.336,343m  e
E=533.272,627m;  61°44'36"  e  77,18m  até  o  vértice  M-1440,  de  coordenadas
N=7.556.372,882m  e  E=533.340,613m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XLVI – gleba 46: a descrição com área de 0,0000ha e perímetro de 0,021m, tem
início  no  vértice  M-1455,  de  coordenadas  N=7.547.661,958m  e  E=527.169,191m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  171°56'27"  e  0,01m  até  o
vértice M-1456, de coordenadas N=7.547.661,952m e E=527.169,192m; 171°56'27" e
0,01m até o vértice M-1456, de coordenadas N=7.547.661,952m e E=527.169,192m;
223°38'20"  e  0,00m  até  o  vértice  M-1457,  de  coordenadas  N=7.547.661,949m  e
E=527.169,189m;  12°21'47"  e  0,01m  até  o  vértice  M-1455,  de  coordenadas
N=7.547.661,958m  e  E=527.169,191m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.
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XLVII – gleba 47: a descrição com área de 18,1231ha e perímetro de 2.106,088m,
tem início no vértice M-1458, de coordenadas N=7.548.388,913m e E=528.384,801m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 139°24'25" e 107,25m até o
vértice M-1459, de coordenadas N=7.548.307,476m e E=528.454,584m; 139°24'25" e
107,25m  até  o  vértice  M-1459,  de  coordenadas  N=7.548.307,476m  e
E=528.454,584m;  158°00'52"  e  76,56m  até  o  vértice  M-1460,  de  coordenadas
N=7.548.236,481m e E=528.483,247m; 192°37'04" e 106,73m até o vértice M-1461,
de coordenadas N=7.548.132,333m e E=528.459,933m; 164°42'21" e 141,84m até o
vértice M-1462, de coordenadas N=7.547.995,514m e E=528.497,347m; 269°43'31" e
216,90m  até  o  vértice  M-1463,  de  coordenadas  N=7.547.994,473m  e
E=528.280,448m;  270°46'24"  e  288,93m  até  o  vértice  M-1464,  de  coordenadas
N=7.547.998,372m e E=527.991,542m; 270°34'49" e 168,06m até o vértice M-1465,
de  coordenadas  N=7.548.000,074m e  E=527.823,491m;  70°35'25"  e  3,67m  até  o
vértice M-1466, de coordenadas N=7.548.001,294m e E=527.826,953m; 44°31'42" e
56,71m  até  o  vértice  M-1467,  de  coordenadas  N=7.548.041,725m  e
E=527.866,724m;  338°14'21"  e  101,49m  até  o  vértice  M-1468,  de  coordenadas
N=7.548.135,985m e E=527.829,098m; 62°30'38" e 66,46m até o vértice M-1469, de
coordenadas  N=7.548.166,662m  e  E=527.888,055m;  52°25'05"  e  210,49m  até  o
vértice M-1470, de coordenadas N=7.548.295,037m e E=528.054,860m; 34°20'30" e
96,69m  até  o  vértice  M-1471,  de  coordenadas  N=7.548.374,871m  e
E=528.109,404m;  77°22'10"  e  61,41m  até  o  vértice  M-1472,  de  coordenadas
N=7.548.388,299m e E=528.169,328m; 153°13'57" e 133,86m até o vértice M-1473,
de coordenadas N=7.548.268,783m e E=528.229,615m; 136°45'03" e 57,96m até o
vértice M-1474, de coordenadas N=7.548.226,569m e E=528.269,325m; 44°11'30" e
68,60m  até  o  vértice  M-1475,  de  coordenadas  N=7.548.275,756m  e
E=528.317,144m;  46°59'14"  e  85,89m  até  o  vértice  M-1476,  de  coordenadas
N=7.548.334,344m e E=528.379,944m; 358°13'41" e 45,78m até o vértice M-1477, de
coordenadas  N=7.548.380,100m  e  E=528.378,528m;  35°26'40"  e  10,82m  até  o
vértice M-1458, de coordenadas N=7.548.388,913m e E=528.384,801m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XLVIII – gleba 48: a descrição com área de 8,8112ha e perímetro de 2.017,841m,
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tem início no vértice M-1478, de coordenadas N=7.544.524,924m e E=514.648,235m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 107°25'34" e 28,52m até o
vértice M-1479, de coordenadas N=7.544.516,384m e E=514.675,442m; 107°25'34" e
28,52m  até  o  vértice  M-1479,  de  coordenadas  N=7.544.516,384m  e
E=514.675,442m;  232°43'13"  e  70,03m  até  o  vértice  M-1480,  de  coordenadas
N=7.544.473,965m e E=514.619,718m; 224°30'13" e 327,48m até o vértice M-1481,
de coordenadas N=7.544.240,403m e E=514.390,168m; 282°14'13" e 336,16m até o
vértice M-1482, de coordenadas N=7.544.311,654m e E=514.061,643m; 285°08'59" e
181,88m  até  o  vértice  M-1483,  de  coordenadas  N=7.544.359,187m  e
E=513.886,084m;  253°09'21"  e  118,18m  até  o  vértice  M-1484,  de  coordenadas
N=7.544.324,941m e E=513.772,972m; 40°01'21" e 9,19m até o vértice M-1485, de
coordenadas  N=7.544.331,978m  e  E=513.778,882m;  57°03'49"  e  94,63m  até  o
vértice M-1486, de coordenadas N=7.544.383,430m e E=513.858,303m; 79°53'17" e
61,05m  até  o  vértice  M-1487,  de  coordenadas  N=7.544.394,149m  e
E=513.918,407m;  110°25'32"  e  135,14m  até  o  vértice  M-1488,  de  coordenadas
N=7.544.346,985m e E=514.045,054m; 98°18'57" e 88,94m até o vértice M-1489, de
coordenadas  N=7.544.334,121m  e  E=514.133,063m;  55°51'39"  e  282,69m  até  o
vértice M-1490, de coordenadas N=7.544.492,767m e E=514.367,036m; 81°10'09" e
97,75m  até  o  vértice  M-1491,  de  coordenadas  N=7.544.507,774m  e
E=514.463,631m;  79°28'27"  e  93,88m  até  o  vértice  M-1492,  de  coordenadas
N=7.544.524,924m e E=514.555,933m; 90°00'00" e 92,30m até o vértice M-1478, de
coordenadas N=7.544.524,924m e E=514.648,235m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XLIX – gleba 49: a descrição com área de 6,1652ha e perímetro de 1.187,120m,
tem início no vértice M-1493, de coordenadas N=7.544.164,757m e E=513.122,036m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 102°21'57" e 90,10m até o
vértice M-1494, de coordenadas N=7.544.145,463m e E=513.210,045m; 102°21'57" e
90,10m  até  o  vértice  M-1494,  de  coordenadas  N=7.544.145,463m  e
E=513.210,045m;  99°11'58"  e  80,46m  até  o  vértice  M-1495,  de  coordenadas
N=7.544.132,600m e E=513.289,468m; 105°19'54" e 113,51m até o vértice M-1496,
de coordenadas N=7.544.102,586m e E=513.398,942m; 109°20'11" e 84,17m até o
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vértice M-1497, de coordenadas N=7.544.074,716m e E=513.478,364m; 119°19'37" e
78,79m  até  o  vértice  M-1498,  de  coordenadas  N=7.544.036,127m  e
E=513.547,053m;  102°11'08"  e  3,46m  até  o  vértice  M-1499,  de  coordenadas
N=7.544.035,395m e E=513.550,440m; 229°34'03" e 92,77m até o vértice M-1500, de
coordenadas  N=7.543.975,229m e  E=513.479,826m;  274°22'54"  e  409,92m  até  o
vértice M-1501, de coordenadas N=7.544.006,547m e E=513.071,101m; 316°18'22" e
6,71m até o vértice M-1502, de coordenadas N=7.544.011,398m e E=513.066,465m;
50°56'30"  e  5,22m  até  o  vértice  M-1503,  de  coordenadas  N=7.544.014,688m  e
E=513.070,519m;  355°45'30"  e  58,04m  até  o  vértice  M-1504,  de  coordenadas
N=7.544.072,572m e E=513.066,226m; 339°03'03" e 78,05m até o vértice M-1505, de
coordenadas  N=7.544.145,463m  e  E=513.038,320m;  77°01'16"  e  85,91m  até  o
vértice M-1493, de coordenadas N=7.544.164,757m e E=513.122,036m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

L – gleba 50: a descrição com área de 3,0687ha e perímetro de 774,816m, tem
início  no  vértice  M-1506,  de  coordenadas  N=7.541.467,173m  e  E=513.812,777m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 185°51'47" e 16,61m até o
vértice M-1507, de coordenadas N=7.541.450,645m e E=513.811,080m; 185°51'47" e
16,61m até o vértice M-1507, de coordenadas N=7.541.450,645m e E=513.811,080m;
191°36'24"  e  85,36m até  o vértice  M-1508,  de coordenadas N=7.541.367,035m e
E=513.793,907m;  220°16'19"  e  36,53m  até  o  vértice  M-1509,  de  coordenadas
N=7.541.339,165m e E=513.770,295m; 225°02'09" e 39,44m até o vértice M-1510, de
coordenadas  N=7.541.311,295m  e  E=513.742,390m;  249°47'55"  e  43,46m  até  o
vértice M-1511, de coordenadas N=7.541.296,288m e E=513.701,605m; 249°47'54" e
43,46m  até  o  vértice  M-1512,  de  coordenadas  N=7.541.281,281m  e
E=513.660,821m;  270°00'00"  e  79,42m  até  o  vértice  M-1513,  de  coordenadas
N=7.541.281,281m e E=513.581,398m; 293°10'21" e 65,38m até o vértice M-1514, de
coordenadas  N=7.541.307,007m  e  E=513.521,295m;  326°56'33"  e  13,62m  até  o
vértice M-1515, de coordenadas N=7.541.318,421m e E=513.513,867m; 87°52'53" e
27,73m  até  o  vértice  M-1516,  de  coordenadas  N=7.541.319,446m  e
E=513.541,577m;  35°06'00"  e  100,87m  até  o  vértice  M-1517,  de  coordenadas
N=7.541.401,973m e E=513.599,578m; 72°59'44" e 222,95m até o vértice M-1506, de
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coordenadas N=7.541.467,173m e E=513.812,777m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LI – gleba 51: a descrição com área de 4,7630ha e perímetro de 1.030,154m, tem
início  no  vértice  M-1518,  de  coordenadas  N=7.542.985,104m  e  E=514.173,354m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 172°11'33" e 139,05m até o
vértice M-1519, de coordenadas N=7.542.847,339m e E=514.192,243m; 172°11'33" e
139,05m  até  o  vértice  M-1519,  de  coordenadas  N=7.542.847,339m  e
E=514.192,243m;  94°37'03"  e  95,07m  até  o  vértice  M-1520,  de  coordenadas
N=7.542.839,685m e E=514.287,008m; 244°40'55" e 39,70m até o vértice M-1521, de
coordenadas  N=7.542.822,709m e  E=514.251,123m;  251°57'39"  e  103,85m  até  o
vértice M-1522, de coordenadas N=7.542.790,551m e E=514.152,381m; 272°35'58" e
94,55m  até  o  vértice  M-1523,  de  coordenadas  N=7.542.794,839m  e
E=514.057,933m;  270°00'00"  e  115,91m  até  o  vértice  M-1524,  de  coordenadas
N=7.542.794,839m e E=513.942,019m; 314°57'48" e 64,33m até o vértice M-1525, de
coordenadas  N=7.542.840,299m  e  E=513.896,501m;  84°55'42"  e  34,72m  até  o
vértice M-1526, de coordenadas N=7.542.843,368m e E=513.931,082m; 16°18'21" e
139,82m  até  o  vértice  M-1527,  de  coordenadas  N=7.542.977,563m  e
E=513.970,338m;  87°52'22"  e  203,16m  até  o  vértice  M-1518,  de  coordenadas
N=7.542.985,104m  e  E=514.173,354m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LII – gleba 52: a descrição com área de 2,0201ha e perímetro de 652,822m, tem
início  no  vértice  M-1528,  de  coordenadas  N=7.543.246,665m  e  E=513.387,056m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 153°35'18" e 30,21m até o
vértice M-1529, de coordenadas N=7.543.219,610m e E=513.400,493m; 153°35'18" e
30,21m  até  o  vértice  M-1529,  de  coordenadas  N=7.543.219,610m  e
E=513.400,493m;  79°40'45"  e  67,53m  até  o  vértice  M-1530,  de  coordenadas
N=7.543.231,709m e E=513.466,931m; 101°40'31" e 86,49m até o vértice M-1531, de
coordenadas  N=7.543.214,207m  e  E=513.551,629m;  222°21'15"  e  93,56m  até  o
vértice M-1532, de coordenadas N=7.543.145,063m e E=513.488,593m; 237°43'49" e
70,85m  até  o  vértice  M-1533,  de  coordenadas  N=7.543.107,238m  e
E=513.428,690m;  250°12'30"  e  45,37m  até  o  vértice  M-1534,  de  coordenadas
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N=7.543.091,876m e E=513.385,999m; 172°42'48" e 31,39m até o vértice M-1535, de
coordenadas  N=7.543.060,735m  e  E=513.389,981m;  311°09'00"  e  19,46m  até  o
vértice M-1536, de coordenadas N=7.543.073,539m e E=513.375,330m; 314°57'47" e
63,71m até o vértice M-1537, de coordenadas N=7.543.118,559m e E=513.330,252m;
8°26'14"  e  58,52m  até  o  vértice  M-1538,  de  coordenadas  N=7.543.176,443m  e
E=513.338,838m;  36°54'17"  e  75,07m  até  o  vértice  M-1539,  de  coordenadas
N=7.543.236,471m e E=513.383,916m; 17°07'21" e 10,67m até o vértice M-1528, de
coordenadas N=7.543.246,665m e E=513.387,056m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LIII – gleba 53: a descrição com área de 3,1674ha e perímetro de 1.003,10m, tem
início  no  vértice  M-1540,  de  coordenadas  N=7.547.005,997m  e  E=526.563,719m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 116°42'39" e 162,65m até o
vértice M-1541, de coordenadas N=7.546.932,887m e E=526.709,013m; 116°42'39" e
162,65m  até  o  vértice  M-1541,  de  coordenadas  N=7.546.932,887m  e
E=526.709,013m;  117°28'57"  e  136,43m  até  o  vértice  M-1542,  de  coordenadas
N=7.546.869,929m e E=526.830,046m; 143°31'16" e 101,79m até o vértice M-1543,
de coordenadas N=7.546.788,082m e E=526.890,563m; 188°45'25" e 99,37m até o
vértice M-1544, de coordenadas N=7.546.689,866m e E=526.875,434m; 234°03'44" e
40,34m  até  o  vértice  M-1545,  de  coordenadas  N=7.546.666,191m  e
E=526.842,774m;  331°53'52"  e  80,76m  até  o  vértice  M-1546,  de  coordenadas
N=7.546.737,434m e E=526.804,730m; 331°44'47" e 79,54m até o vértice M-1547, de
coordenadas  N=7.546.807,498m  e  E=526.767,078m;  309°57'46"  e  85,94m  até  o
vértice M-1548, de coordenadas N=7.546.862,694m e E=526.701,211m; 297°58'08" e
121,98m  até  o  vértice  M-1549,  de  coordenadas  N=7.546.919,903m  e
E=526.593,475m;  335°42'39"  e  82,90m  até  o  vértice  M-1550,  de  coordenadas
N=7.546.995,468m e E=526.559,373m; 22°25'48" e 11,39m até o vértice M-1540, de
coordenadas N=7.547.005,997m e E=526.563,719m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LIV – gleba 54: a descrição com área de 3,0088ha e perímetro de 1.395,85m, tem
início  no  vértice  M-1551,  de  coordenadas  N=7.545.547,792m  e  E=526.538,810m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 96°34'25" e 164,98m até o
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vértice M-1552, de coordenadas N=7.545.528,905m e E=526.702,709m; 96°34'25" e
164,98m  até  o  vértice  M-1552,  de  coordenadas  N=7.545.528,905m  e
E=526.702,709m;  96°35'19"  e  186,56m  até  o  vértice  M-1553,  de  coordenadas
N=7.545.507,499m e E=526.888,042m; 123°13'19" e 91,93m até o vértice M-1554, de
coordenadas  N=7.545.457,131m  e  E=526.964,948m;  183°14'37"  e  66,84m  até  o
vértice M-1555, de coordenadas N=7.545.390,395m e E=526.961,166m; 238°40'30" e
54,56m  até  o  vértice  M-1556,  de  coordenadas  N=7.545.362,032m  e
E=526.914,563m;  356°11'38"  e  26,33m  até  o  vértice  M-1557,  de  coordenadas
N=7.545.388,303m e E=526.912,815m; 329°51'27" e 56,12m até o vértice M-1558, de
coordenadas  N=7.545.436,831m  e  E=526.884,636m;  299°57'22"  e  86,77m  até  o
vértice M-1559, de coordenadas N=7.545.480,158m e E=526.809,460m; 275°30'38" e
89,96m  até  o  vértice  M-1560,  de  coordenadas  N=7.545.488,796m  e
E=526.719,917m;  268°13'17"  e  163,98m  até  o  vértice  M-1561,  de  coordenadas
N=7.545.483,707m e E=526.556,016m; 279°42'30" e 202,15m até o vértice M-1562,
de coordenadas N=7.545.517,796m e E=526.356,758m; 287°35'12" e 11,15m até o
vértice M-1563, de coordenadas N=7.545.521,165m e E=526.346,128m; 82°07'56" e
194,51m  até  o  vértice  M-1551,  de  coordenadas  N=7.545.547,792m  e
E=526.538,810m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LV – gleba 55: a descrição com área de 1,4902ha e perímetro de 808,60m, tem
início  no  vértice  M-1564,  de  coordenadas  N=7.545.704,521m  e  E=525.992,898m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 99°36'51" e 131,71m até o
vértice M-1565, de coordenadas N=7.545.682,524m e E=526.122,757m; 99°36'51" e
131,71m  até  o  vértice  M-1565,  de  coordenadas  N=7.545.682,524m  e
E=526.122,757m;  110°06'47"  e  80,56m  até  o  vértice  M-1566,  de  coordenadas
N=7.545.654,822m e E=526.198,403m; 129°10'18" e 123,60m até o vértice M-1567,
de coordenadas N=7.545.576,754m e E=526.294,221m; 142°05'28" e 65,86m até o
vértice M-1568, de coordenadas N=7.545.524,792m e E=526.334,685m; 287°35'12" e
61,95m  até  o  vértice  M-1569,  de  coordenadas  N=7.545.543,509m  e
E=526.275,634m;  298°17'39"  e  107,62m  até  o  vértice  M-1570,  de  coordenadas
N=7.545.594,521m e E=526.180,871m; 298°54'57" e 104,18m até o vértice M-1571,
de coordenadas N=7.545.644,893m e E=526.089,683m; 300°36'13" e 63,06m até o
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vértice M-1572, de coordenadas N=7.545.676,994m e E=526.035,411m; 296°02'58" e
58,78m  até  o  vértice  M-1573,  de  coordenadas  N=7.545.702,805m  e
E=525.982,605m;  292°09'49"  e  0,47m  até  o  vértice  M-1574,  de  coordenadas
N=7.545.702,982m e E=525.982,170m; 81°50'11" e 10,84m até o vértice M-1564, de
coordenadas N=7.545.704,521m e E=525.992,898m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LVI – gleba 56: a descrição com área de 0,3912ha e perímetro de 308,53m, tem
início  no  vértice  M-1575,  de  coordenadas  N=7.545.805,923m  e  E=525.894,558m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 163°31'13" e 78,07m até o
vértice M-1576, de coordenadas N=7.545.731,061m e E=525.916,705m; 163°31'13" e
78,07m  até  o  vértice  M-1576,  de  coordenadas  N=7.545.731,061m  e
E=525.916,705m;  294°49'27"  e  47,96m  até  o  vértice  M-1577,  de  coordenadas
N=7.545.751,198m e E=525.873,174m; 304°28'54" e 72,60m até o vértice M-1578, de
coordenadas  N=7.545.792,299m  e  E=525.813,331m;  303°41'55"  e  15,57m  até  o
vértice M-1579, de coordenadas N=7.545.800,939m e E=525.800,373m; 90°52'49" e
3,41m até o vértice M-1580, de coordenadas N=7.545.800,887m e E=525.803,784m;
86°49'29"  e  90,91m  até  o  vértice  M-1575,  de  coordenadas  N=7.545.805,923m  e
E=525.894,558m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LVII – gleba 57: a descrição com área de 0,0637ha e perímetro de 203,43m, tem
início  no  vértice  M-1581,  de  coordenadas  N=7.545.987,623m  e  E=525.662,720m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 141°55'03" e 69,27m até o
vértice M-1582, de coordenadas N=7.545.933,101m e E=525.705,444m; 141°55'03" e
69,27m  até  o  vértice  M-1582,  de  coordenadas  N=7.545.933,101m  e
E=525.705,444m;  172°51'58"  e  34,07m  até  o  vértice  M-1583,  de  coordenadas
N=7.545.899,291m e E=525.709,675m; 331°55'49" e 31,21m até o vértice M-1584, de
coordenadas  N=7.545.926,830m  e  E=525.694,989m;  331°17'46"  e  62,30m  até  o
vértice M-1585, de coordenadas N=7.545.981,471m e E=525.665,070m; 339°05'46" e
6,59m até o vértice M-1581, de coordenadas N=7.545.987,623m e E=525.662,720m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LVIII – gleba 58: a descrição com área de 0,9728ha e perímetro de 859,18m, tem
início  no  vértice  M-1586,  de  coordenadas  N=7.548.966,771m  e  E=528.222,698m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 160°21'43" e 96,90m até o
vértice M-1587, de coordenadas N=7.548.875,507m e E=528.255,264m; 160°21'43" e
96,90m  até  o  vértice  M-1587,  de  coordenadas  N=7.548.875,507m  e
E=528.255,264m;  153°53'51"  e  136,98m  até  o  vértice  M-1588,  de  coordenadas
N=7.548.752,496m e E=528.315,534m; 140°38'18" e 158,35m até o vértice M-1589,
de coordenadas N=7.548.630,063m e E=528.415,963m; 194°00'16" e 28,11m até o
vértice M-1590, de coordenadas N=7.548.602,791m e E=528.409,161m; 318°36'02" e
50,97m  até  o  vértice  M-1591,  de  coordenadas  N=7.548.641,025m  e
E=528.375,455m;  306°31'56"  e  23,32m  até  o  vértice  M-1592,  de  coordenadas
N=7.548.654,909m e E=528.356,714m; 321°38'11" e 25,98m até o vértice M-1593, de
coordenadas  N=7.548.675,281m  e  E=528.340,587m;  267°09'09"  e  19,97m  até  o
vértice M-1594, de coordenadas N=7.548.674,290m e E=528.320,647m; 301°43'02" e
18,04m  até  o  vértice  M-1595,  de  coordenadas  N=7.548.683,776m  e
E=528.305,298m;  358°21'26"  e  22,01m  até  o  vértice  M-1596,  de  coordenadas
N=7.548.705,773m e E=528.304,667m; 340°51'58" e 26,84m até o vértice M-1597, de
coordenadas  N=7.548.731,126m  e  E=528.295,871m;  335°25'23"  e  38,96m  até  o
vértice M-1598, de coordenadas N=7.548.766,555m e E=528.279,667m; 335°04'39" e
37,42m  até  o  vértice  M-1599,  de  coordenadas  N=7.548.800,494m  e
E=528.263,897m;  334°33'06"  e  34,79m  até  o  vértice  M-1600,  de  coordenadas
N=7.548.831,909m e E=528.248,948m; 4°00'53" e 23,75m até o vértice M-1601, de
coordenadas  N=7.548.855,600m  e  E=528.250,611m;  328°06'07"  e  21,65m  até  o
vértice M-1602, de coordenadas N=7.548.873,980m e E=528.239,171m; 345°15'58" e
36,46m  até  o  vértice  M-1603,  de  coordenadas  N=7.548.909,239m  e
E=528.229,899m;  348°05'51"  e  45,26m  até  o  vértice  M-1604,  de  coordenadas
N=7.548.953,527m e E=528.220,564m; 9°09'21" e 13,41m até o vértice M-1586, de
coordenadas N=7.548.966,771m e E=528.222,698m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LIX – gleba 59: a descrição com área de 0,0175ha e perímetro de 78,97m, tem
início  no  vértice  M-1605,  de  coordenadas  N=7.549.057,979m  e  E=528.214,536m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 185°56'48" e 31,35m até o
vértice M-1606, de coordenadas N=7.549.026,794m e E=528.211,287m; 185°56'48" e
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31,35m até o vértice M-1606, de coordenadas N=7.549.026,794m e E=528.211,287m;
170°17'43"  e  5,63m  até  o  vértice  M-1607,  de  coordenadas  N=7.549.021,248m  e
E=528.212,236m;  324°32'10"  e  14,19m  até  o  vértice  M-1608,  de  coordenadas
N=7.549.032,805m e E=528.204,003m; 15°08'51" e 18,87m até o vértice M-1609, de
coordenadas N=7.549.051,019m e E=528.208,934m; 38°49'50" e 8,93m até o vértice
M-1605, de coordenadas N=7.549.057,979m e E=528.214,536m; chegando ao vértice
inicial da descrição deste perímetro.

LX – gleba 60: a descrição com área de 0,0147ha e perímetro de 68,03m, tem início
no vértice M-1610,  de coordenadas N=7.549.310,948m e E=528.270,904m; deste,
segue com os seguintes azimutes e distâncias: 192°11'23" e 31,44m até o vértice M-
1611, de coordenadas N=7.549.280,215m e E=528.264,265m; 192°11'23" e 31,44m
até  o  vértice  M-1611,  de  coordenadas  N=7.549.280,215m  e  E=528.264,265m;
340°35'53"  e  17,85m até  o vértice  M-1612,  de coordenadas N=7.549.297,056m e
E=528.258,333m;  42°08'22"  e  18,74m  até  o  vértice  M-1610,  de  coordenadas
N=7.549.310,948m  e  E=528.270,904m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXI – gleba 61: a descrição com área de 0,0000ha e perímetro de 6,94m, tem início
no vértice M-1613,  de coordenadas N=7.549.385,783m e E=528.287,069m; deste,
segue com os seguintes azimutes e distâncias: 192°11'23" e 3,45m até o vértice M-
1614, de coordenadas N=7.549.382,409m e E=528.286,341m; 192°11'23" e 3,45m
até  o  vértice  M-1614,  de  coordenadas  N=7.549.382,409m  e  E=528.286,341m;
353°06'31"  e  0,63m  até  o  vértice  M-1615,  de  coordenadas  N=7.549.383,037m  e
E=528.286,265m;  16°19'54"  e  2,86m  até  o  vértice  M-1613,  de  coordenadas
N=7.549.385,783m  e  E=528.287,069m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXII – gleba 62: a descrição com área de 0,1649ha e perímetro de 327,65m, tem
início  no  vértice  M-1616,  de  coordenadas  N=7.549.663,810m  e  E=528.250,218m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 181°56'32" e 73,70m até o
vértice M-1617, de coordenadas N=7.549.590,154m e E=528.247,720m; 181°56'32" e
73,70m  até  o  vértice  M-1617,  de  coordenadas  N=7.549.590,154m  e
E=528.247,720m;  169°01'21"  e  77,58m  até  o  vértice  M-1618,  de  coordenadas
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N=7.549.513,991m e E=528.262,494m; 298°13'13" e 33,04m até o vértice M-1619, de
coordenadas  N=7.549.529,617m  e  E=528.233,377m;  23°50'45"  e  35,80m  até  o
vértice M-1620, de coordenadas N=7.549.562,361m e E=528.247,850m; 343°37'34" e
58,21m  até  o  vértice  M-1621,  de  coordenadas  N=7.549.618,214m  e
E=528.231,440m;  22°23'02"  e  49,31m  até  o  vértice  M-1616,  de  coordenadas
N=7.549.663,810m  e  E=528.250,218m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXIII – gleba 63: a descrição com área de 0,4926ha e perímetro de 312,09m, tem
início  no  vértice  M-1622,  de  coordenadas  N=7.550.019,955m  e  E=528.361,559m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 150°04'16" e 25,24m até o
vértice M-1623, de coordenadas N=7.549.998,081m e E=528.374,152m; 150°04'16" e
25,24m  até  o  vértice  M-1623,  de  coordenadas  N=7.549.998,081m  e
E=528.374,152m;  132°24'56"  e  73,76m  até  o  vértice  M-1624,  de  coordenadas
N=7.549.948,327m e E=528.428,610m; 215°30'07" e 31,68m até o vértice M-1625, de
coordenadas  N=7.549.922,535m  e  E=528.410,211m;  302°01'38"  e  102,21m  até  o
vértice M-1626, de coordenadas N=7.549.976,742m e E=528.323,554m; 357°37'44" e
39,36m  até  o  vértice  M-1627,  de  coordenadas  N=7.550.016,070m  e
E=528.321,926m;  84°24'08"  e  39,82m  até  o  vértice  M-1622,  de  coordenadas
N=7.550.019,955m  e  E=528.361,559m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXIV – gleba 64: a descrição com área de 8,4153ha e perímetro de 1.708,72m, tem
início  no  vértice  M-1628,  de  coordenadas  N=7.551.616,178m  e  E=532.231,312m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 165°57'55" e 115,98m até o
vértice M-1629, de coordenadas N=7.551.503,660m e E=532.259,439m; 165°57'55" e
115,98m  até  o  vértice  M-1629,  de  coordenadas  N=7.551.503,660m  e
E=532.259,439m;  143°36'51"  e  73,67m  até  o  vértice  M-1630,  de  coordenadas
N=7.551.444,351m e E=532.303,142m; 88°01'04" e 90,60m até o vértice M-1631, de
coordenadas  N=7.551.447,485m  e  E=532.393,688m;  112°37'26"  e  81,26m  até  o
vértice M-1632, de coordenadas N=7.551.416,226m e E=532.468,694m; 175°47'25" e
128,43m  até  o  vértice  M-1633,  de  coordenadas  N=7.551.288,138m  e
E=532.478,122m;  183°57'38"  e  11,78m  até  o  vértice  M-1634,  de  coordenadas
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N=7.551.276,386m e E=532.477,308m; 271°49'32" e 99,94m até o vértice M-1635, de
coordenadas  N=7.551.279,570m e  E=532.377,415m;  299°58'26"  e  103,34m  até  o
vértice M-1636, de coordenadas N=7.551.331,197m e E=532.287,901m; 293°01'29" e
64,39m  até  o  vértice  M-1637,  de  coordenadas  N=7.551.356,380m  e
E=532.228,645m;  237°00'35"  e  60,13m  até  o  vértice  M-1638,  de  coordenadas
N=7.551.323,642m e E=532.178,214m; 213°31'09" e 98,17m até o vértice M-1639, de
coordenadas  N=7.551.241,795m e  E=532.124,001m;  213°43'23"  e  140,80m  até  o
vértice M-1640, de coordenadas N=7.551.124,691m e E=532.045,834m; 243°50'27" e
4,88m até o vértice M-1641, de coordenadas N=7.551.122,539m e E=532.041,452m;
327°57'21"  e  34,41m até  o vértice  M-1642,  de coordenadas N=7.551.151,709m e
E=532.023,194m;  4°41'09"  e  136,03m  até  o  vértice  M-1643,  de  coordenadas
N=7.551.287,280m e E=532.034,306m; 42°25'54" e 117,01m até o vértice M-1644, de
coordenadas  N=7.551.373,641m  e  E=532.113,252m;  12°23'38"  e  121,73m  até  o
vértice M-1645, de coordenadas N=7.551.492,535m e E=532.139,379m; 353°51'08" e
121,21m  até  o  vértice  M-1646,  de  coordenadas  N=7.551.613,053m  e
E=532.126,398m;  88°17'37"  e  104,96m  até  o  vértice  M-1628,  de  coordenadas
N=7.551.616,178m  e  E=532.231,312m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXV – gleba 65: a descrição com área de 6,8891ha e perímetro de 996,94m, tem
início  no  vértice  M-1647,  de  coordenadas  N=7.552.465,982m  e  E=536.026,355m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  98°15'47"  e  52,71m  até  o
vértice M-1648, de coordenadas N=7.552.458,406m e E=536.078,518m; 98°15'47" e
52,71m  até  o  vértice  M-1648,  de  coordenadas  N=7.552.458,406m  e
E=536.078,518m;  148°10'07"  e  65,50m  até  o  vértice  M-1649,  de  coordenadas
N=7.552.402,757m e E=536.113,064m; 134°57'51" e 62,37m até o vértice M-1650, de
coordenadas  N=7.552.358,685m e  E=536.157,191m;  185°26'50"  e  132,81m  até  o
vértice M-1651, de coordenadas N=7.552.226,472m e E=536.144,583m; 196°51'51" e
57,51m  até  o  vértice  M-1652,  de  coordenadas  N=7.552.171,438m  e
E=536.127,900m;  290°44'10"  e  31,29m  até  o  vértice  M-1653,  de  coordenadas
N=7.552.182,517m e E=536.098,636m; 276°27'05" e 138,09m até o vértice M-1654,
de coordenadas N=7.552.198,033m e E=535.961,425m; 276°06'08" e 80,53m até o
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vértice M-1655, de coordenadas N=7.552.206,593m e E=535.881,353m; 340°56'51" e
121,46m  até  o  vértice  M-1656,  de  coordenadas  N=7.552.321,396m  e
E=535.841,706m;  30°39'20"  e  134,47m  até  o  vértice  M-1657,  de  coordenadas
N=7.552.437,074m e E=535.910,269m; 82°10'07" e 54,64m até o vértice M-1658, de
coordenadas  N=7.552.444,520m  e  E=535.964,403m;  70°53'34"  e  65,56m  até  o
vértice M-1647, de coordenadas N=7.552.465,982m e E=536.026,355m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXVI – gleba 66: a descrição com área de 1,0835ha e perímetro de 427,96m, tem
início  no  vértice  M-1659,  de  coordenadas  N=7.552.723,536m  e  E=536.453,214m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  90°45'07"  e  94,76m  até  o
vértice M-1660, de coordenadas N=7.552.722,293m e E=536.547,962m; 90°45'07" e
94,76m  até  o  vértice  M-1660,  de  coordenadas  N=7.552.722,293m  e
E=536.547,962m;  158°40'06"  e  60,66m  até  o  vértice  M-1661,  de  coordenadas
N=7.552.665,792m e E=536.570,027m; 160°23'40" e 49,68m até o vértice M-1662, de
coordenadas  N=7.552.618,989m  e  E=536.586,698m;  271°01'58"  e  89,12m  até  o
vértice M-1663, de coordenadas N=7.552.620,595m e E=536.497,597m; 261°20'14" e
25,25m  até  o  vértice  M-1664,  de  coordenadas  N=7.552.616,792m  e
E=536.472,636m;  349°41'17"  e  108,50m  até  o  vértice  M-1659,  de  coordenadas
N=7.552.723,536m  e  E=536.453,214m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXVII – gleba 67: a descrição com área de 0,0639ha e perímetro de 146,96m, tem
início  no  vértice  M-1665,  de  coordenadas  N=7.553.634,628m  e  E=538.414,597m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 150°21'53" e 49,71m até o
vértice M-1666, de coordenadas N=7.553.591,421m e E=538.439,177m; 150°21'53" e
49,71m  até  o  vértice  M-1666,  de  coordenadas  N=7.553.591,421m  e
E=538.439,177m;  173°59'01"  e  22,54m  até  o  vértice  M-1667,  de  coordenadas
N=7.553.569,007m e E=538.441,539m; 320°38'23" e 39,92m até o vértice M-1668, de
coordenadas  N=7.553.599,869m  e  E=538.416,225m;  357°19'06"  e  34,80m  até  o
vértice M-1665, de coordenadas N=7.553.634,628m e E=538.414,597m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXVIII – gleba 68: a descrição com área de 33,7088ha e perímetro de 3.624,75m,
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tem início no vértice M-1669, de coordenadas N=7.555.008,888m e E=538.019,527m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 175°19'38" e 90,59m até o
vértice M-1670, de coordenadas N=7.554.918,595m e E=538.026,907m; 175°19'38" e
90,59m  até  o  vértice  M-1670,  de  coordenadas  N=7.554.918,595m  e
E=538.026,907m;  225°02'10"  e  96,22m  até  o  vértice  M-1671,  de  coordenadas
N=7.554.850,599m e E=537.958,825m; 227°45'43" e 131,12m até o vértice M-1672,
de coordenadas N=7.554.762,456m e E=537.861,746m; 213°33'29" e 120,88m até o
vértice M-1673, de coordenadas N=7.554.661,722m e E=537.794,925m; 182°23'18" e
60,49m  até  o  vértice  M-1674,  de  coordenadas  N=7.554.601,281m  e
E=537.792,404m;  101°48'23"  e  55,38m  até  o  vértice  M-1675,  de  coordenadas
N=7.554.589,949m e E=537.846,617m; 102°04'48" e 90,25m até o vértice M-1676, de
coordenadas  N=7.554.571,062m  e  E=537.934,871m;  122°35'12"  e  112,22m  até  o
vértice M-1677, de coordenadas N=7.554.510,621m e E=538.029,428m; 115°28'09" e
90,77m até o vértice M-1678, de coordenadas N=7.554.471,587m e E=538.111,377m;
94°31'56"  e  79,68m  até  o  vértice  M-1679,  de  coordenadas  N=7.554.465,291m  e
E=538.190,806m;  99°27'03"  e  76,69m  até  o  vértice  M-1680,  de  coordenadas
N=7.554.452,699m e E=538.266,452m; 74°04'26" e 55,07m até o vértice M-1681, de
coordenadas  N=7.554.467,809m  e  E=538.319,404m;  78°33'18"  e  95,19m  até  o
vértice M-1682, de coordenadas N=7.554.486,697m e E=538.412,701m; 94°18'39" e
67,01m  até  o  vértice  M-1683,  de  coordenadas  N=7.554.481,660m  e
E=538.479,522m;  134°01'27"  e  54,36m  até  o  vértice  M-1684,  de  coordenadas
N=7.554.443,885m e E=538.518,605m; 172°20'25" e 85,12m até o vértice M-1685, de
coordenadas  N=7.554.359,520m  e  E=538.529,951m;  200°22'34"  e  83,28m  até  o
vértice M-1686, de coordenadas N=7.554.281,450m e E=538.500,955m; 220°57'01" e
150,04m  até  o  vértice  M-1687,  de  coordenadas  N=7.554.168,124m  e
E=538.402,615m;  231°35'53"  e  101,35m  até  o  vértice  M-1688,  de  coordenadas
N=7.554.105,166m e E=538.323,186m; 220°53'26" e 61,63m até o vértice M-1689, de
coordenadas  N=7.554.058,576m  e  E=538.282,842m;  195°20'25"  e  95,32m  até  o
vértice M-1690, de coordenadas N=7.553.966,656m e E=538.257,626m; 178°06'33" e
114,65m  até  o  vértice  M-1691,  de  coordenadas  N=7.553.852,071m  e
E=538.261,409m;  168°49'56"  e  7,57m  até  o  vértice  M-1692,  de  coordenadas
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N=7.553.844,646m e E=538.262,875m; 270°52'57" e 35,04m até o vértice M-1693, de
coordenadas  N=7.553.845,186m  e  E=538.227,843m;  301°20'11"  e  79,43m  até  o
vértice M-1694, de coordenadas N=7.553.886,494m e E=538.160,000m; 315°12'34" e
105,23m  até  o  vértice  M-1695,  de  coordenadas  N=7.553.961,174m  e
E=538.085,864m;  323°19'18"  e  54,99m  até  o  vértice  M-1696,  de  coordenadas
N=7.554.005,279m e E=538.053,015m; 335°22'26" e 69,56m até o vértice M-1697, de
coordenadas  N=7.554.068,510m  e  E=538.024,031m;  331°51'20"  e  88,01m  até  o
vértice M-1698, de coordenadas N=7.554.146,116m e E=537.982,516m; 314°40'27" e
74,80m  até  o  vértice  M-1699,  de  coordenadas  N=7.554.198,704m  e
E=537.929,326m;  321°05'19"  e  132,79m  até  o  vértice  M-1700,  de  coordenadas
N=7.554.302,030m e E=537.845,919m; 291°18'12" e 185,76m até o vértice M-1701,
de coordenadas N=7.554.369,517m e E=537.672,853m; 1°40'07" e 161,27m até o
vértice M-1702, de coordenadas N=7.554.530,716m e E=537.677,549m; 50°41'33" e
52,73m até o vértice M-1703, de coordenadas N=7.554.564,118m e E=537.718,347m;
342°16'45" e 105,94m até o vértice M-1704, de coordenadas N=7.554.665,034m e
E=537.686,100m;  61°08'02"  e  74,65m  até  o  vértice  M-1705,  de  coordenadas
N=7.554.701,073m e E=537.751,475m; 57°24'58" e 133,51m até o vértice M-1706, de
coordenadas  N=7.554.772,972m  e  E=537.863,970m;  39°10'38"  e  108,73m  até  o
vértice M-1707, de coordenadas N=7.554.857,262m e E=537.932,660m; 47°18'20" e
110,55m  até  o  vértice  M-1708,  de  coordenadas  N=7.554.932,224m  e
E=538.013,911m;  4°11'21"  e  76,87m  até  o  vértice  M-1669,  de  coordenadas
N=7.555.008,888m  e  E=538.019,527m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXIX – gleba 69: a descrição com área de 9,0156ha e perímetro de 3.341,84m, tem
início  no  vértice  M-1709,  de  coordenadas  N=7.554.346,928m  e  E=534.726,222m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 113°43'22" e 68,86m até o
vértice M-1710, de coordenadas N=7.554.319,226m e E=534.789,261m; 113°43'22" e
68,86m  até  o  vértice  M-1710,  de  coordenadas  N=7.554.319,226m  e
E=534.789,261m;  156°50'18"  e  150,65m  até  o  vértice  M-1711,  de  coordenadas
N=7.554.180,716m e E=534.848,516m; 143°18'34" e 135,05m até o vértice M-1712,
de coordenadas N=7.554.072,427m e E=534.929,205m; 113°25'57" e 72,83m até o
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vértice M-1713, de coordenadas N=7.554.043,466m e E=534.996,026m; 91°37'16" e
311,53m  até  o  vértice  M-1714,  de  coordenadas  N=7.554.034,652m  e
E=535.307,435m;  60°55'14"  e  36,16m  até  o  vértice  M-1715,  de  coordenadas
N=7.554.052,227m e E=535.339,039m; 215°22'26" e 101,43m até o vértice M-1716,
de coordenadas N=7.553.969,518m e E=535.280,317m; 263°51'01" e 99,19m até o
vértice M-1717, de coordenadas N=7.553.958,892m e E=535.181,695m; 272°21'59" e
172,88m  até  o  vértice  M-1718,  de  coordenadas  N=7.553.966,030m  e
E=535.008,958m;  297°28'26"  e  99,28m  até  o  vértice  M-1719,  de  coordenadas
N=7.554.011,830m e E=534.920,878m; 320°40'21" e 117,74m até o vértice M-1720,
de coordenadas N=7.554.102,908m e E=534.846,259m; 301°18'27" e 183,57m até o
vértice M-1721, de coordenadas N=7.554.198,297m e E=534.689,418m; 265°18'16" e
150,25m  até  o  vértice  M-1722,  de  coordenadas  N=7.554.185,998m  e
E=534.539,673m;  249°29'28"  e  153,36m  até  o  vértice  M-1723,  de  coordenadas
N=7.554.132,268m e E=534.396,036m; 261°49'13" e 241,51m até o vértice M-1724,
de coordenadas N=7.554.097,907m e E=534.156,986m; 256°20'53" e 300,23m até o
vértice M-1725, de coordenadas N=7.554.027,045m e E=533.865,238m; 50°16'09" e
67,06m até o vértice M-1726, de coordenadas N=7.554.069,909m e E=533.916,811m;
77°12'52"  e  156,82m até  o vértice  M-1727,  de coordenadas N=7.554.104,613m e
E=534.069,743m;  72°47'25"  e  121,03m  até  o  vértice  M-1728,  de  coordenadas
N=7.554.140,422m e E=534.185,354m; 86°16'24" e 232,47m até o vértice M-1729, de
coordenadas  N=7.554.155,532m  e  E=534.417,334m;  68°05'43"  e  104,63m  até  o
vértice M-1730, de coordenadas N=7.554.194,567m e E=534.514,413m; 46°47'22" e
174,71m  até  o  vértice  M-1731,  de  coordenadas  N=7.554.314,189m  e
E=534.641,751m;  68°48'53"  e  90,59m  até  o  vértice  M-1709,  de  coordenadas
N=7.554.346,928m  e  E=534.726,222m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXX – gleba 70: a descrição com área de 10,8840ha e perímetro de 1.652,43m, tem
início  no  vértice  M-1732,  de  coordenadas  N=7.555.704,608m  e  E=537.571,206m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  94°40'18"  e  49,90m  até  o
vértice M-1733, de coordenadas N=7.555.700,544m e E=537.620,940m; 94°40'18" e
49,90m  até  o  vértice  M-1733,  de  coordenadas  N=7.555.700,544m  e
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E=537.620,940m;  137°39'53"  e  189,08m  até  o  vértice  M-1734,  de  coordenadas
N=7.555.560,775m e E=537.748,277m; 105°50'48" e 124,50m até o vértice M-1735,
de coordenadas N=7.555.526,777m e E=537.868,050m; 142°00'39" e 79,88m até o
vértice M-1736, de coordenadas N=7.555.463,818m e E=537.917,220m; 163°38'40" e
76,11m até o vértice M-1737, de coordenadas N=7.555.390,787m e E=537.938,653m;
180°40'30"  e  74,28m até  o vértice  M-1738,  de coordenadas N=7.555.316,516m e
E=537.937,778m;  279°15'08"  e  15,40m  até  o  vértice  M-1739,  de  coordenadas
N=7.555.318,992m e E=537.922,578m; 341°36'00" e 125,85m até o vértice M-1740,
de coordenadas N=7.555.438,404m e E=537.882,855m; 265°05'30" e 338,58m até o
vértice M-1741, de coordenadas N=7.555.409,435m e E=537.545,521m; 282°02'34" e
150,46m  até  o  vértice  M-1742,  de  coordenadas  N=7.555.440,827m  e
E=537.398,373m;  345°19'42"  e  32,58m  até  o  vértice  M-1743,  de  coordenadas
N=7.555.472,342m e E=537.390,121m; 315°41'14" e 61,39m até o vértice M-1744, de
coordenadas  N=7.555.516,267m  e  E=537.347,237m;  23°56'46"  e  105,95m  até  o
vértice M-1745, de coordenadas N=7.555.613,094m e E=537.390,238m; 32°05'36" e
75,17m  até  o  vértice  M-1746,  de  coordenadas  N=7.555.676,776m  e
E=537.430,175m;  92°56'21"  e  102,23m  até  o  vértice  M-1747,  de  coordenadas
N=7.555.671,534m e E=537.532,269m; 49°39'17" e 51,09m até o vértice M-1732, de
coordenadas N=7.555.704,608m e E=537.571,206m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LXXI – gleba 71: a descrição com área de 8,5380ha e perímetro de 1.831,34m, tem
início  no  vértice  M-1748,  de  coordenadas  N=7.555.670,760m  e  E=536.108,656m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 109°01'48" e 15,44m até o
vértice M-1749, de coordenadas N=7.555.665,726m e E=536.123,250m; 109°01'48" e
15,44m  até  o  vértice  M-1749,  de  coordenadas  N=7.555.665,726m  e
E=536.123,250m;  96°17'41"  e  159,13m  até  o  vértice  M-1750,  de  coordenadas
N=7.555.648,278m e E=536.281,423m; 118°36'58" e 31,33m até o vértice M-1751, de
coordenadas  N=7.555.633,271m e  E=536.308,929m;  196°24'40"  e  132,84m  até  o
vértice M-1752, de coordenadas N=7.555.505,844m e E=536.271,398m; 197°49'37" e
81,45m  até  o  vértice  M-1753,  de  coordenadas  N=7.555.428,308m  e
E=536.246,464m;  223°55'37"  e  90,17m  até  o  vértice  M-1754,  de  coordenadas
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N=7.555.363,367m e E=536.183,911m; 186°14'32" e 160,86m até o vértice M-1755,
de coordenadas N=7.555.203,461m e E=536.166,421m; 247°57'02" e 113,17m até o
vértice M-1756, de coordenadas N=7.555.160,976m e E=536.061,528m; 298°43'40" e
88,34m  até  o  vértice  M-1757,  de  coordenadas  N=7.555.203,437m  e
E=535.984,061m;  272°55'48"  e  47,61m  até  o  vértice  M-1758,  de  coordenadas
N=7.555.205,870m e E=535.936,517m; 209°09'22" e 46,78m até o vértice M-1759, de
coordenadas  N=7.555.165,020m e  E=535.913,727m;  232°43'06"  e  132,89m  até  o
vértice M-1760, de coordenadas N=7.555.084,525m e E=535.807,991m; 357°47'42" e
37,65m  até  o  vértice  M-1761,  de  coordenadas  N=7.555.122,144m  e
E=535.806,543m;  51°17'00"  e  197,92m  até  o  vértice  M-1762,  de  coordenadas
N=7.555.245,939m e E=535.960,972m; 31°40'28" e 188,63m até o vértice M-1763, de
coordenadas  N=7.555.406,469m  e  E=536.060,019m;  32°14'01"  e  191,89m  até  o
vértice M-1764, de coordenadas N=7.555.568,784m e E=536.162,368m; 332°13'25" e
115,26m  até  o  vértice  M-1748,  de  coordenadas  N=7.555.670,760m  e
E=536.108,656m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXII – gleba 72: a descrição com área de 12,0964ha e perímetro de 1.805,66m,
tem início no vértice M-1765, de coordenadas N=7.558.162,236m e E=530.705,641m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 99°46'14" e 5,86m até o vértice
M-1766, de coordenadas N=7.558.161,241m e E=530.711,421m; 99°46'14" e 5,86m
até  o  vértice  M-1766,  de  coordenadas  N=7.558.161,241m  e  E=530.711,421m;
250°59'48"  e  64,46m até  o vértice  M-1767,  de coordenadas N=7.558.140,251m e
E=530.650,474m;  210°20'53"  e  56,80m  até  o  vértice  M-1768,  de  coordenadas
N=7.558.091,236m e E=530.621,777m; 211°07'19" e 31,33m até o vértice M-1769, de
coordenadas  N=7.558.064,418m  e  E=530.605,585m;  169°49'36"  e  20,72m  até  o
vértice M-1770, de coordenadas N=7.558.044,021m e E=530.609,245m; 121°55'27" e
72,27m  até  o  vértice  M-1771,  de  coordenadas  N=7.558.005,803m  e
E=530.670,587m;  135°29'07"  e  69,76m  até  o  vértice  M-1772,  de  coordenadas
N=7.557.956,057m e E=530.719,497m; 127°14'44" e 92,99m até o vértice M-1773, de
coordenadas  N=7.557.899,777m  e  E=530.793,521m;  131°10'39"  e  89,09m  até  o
vértice M-1774, de coordenadas N=7.557.841,120m e E=530.860,577m; 206°55'36" e
229,32m  até  o  vértice  M-1775,  de  coordenadas  N=7.557.636,660m  e
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E=530.756,729m;  292°01'39"  e  66,51m  até  o  vértice  M-1776,  de  coordenadas
N=7.557.661,603m e E=530.695,077m; 274°57'24" e 72,28m até o vértice M-1777, de
coordenadas  N=7.557.667,849m  e  E=530.623,069m;  283°29'05"  e  54,49m  até  o
vértice M-1778, de coordenadas N=7.557.680,554m e E=530.570,084m; 223°55'27" e
56,24m  até  o  vértice  M-1779,  de  coordenadas  N=7.557.640,046m  e
E=530.531,069m;  266°09'57"  e  24,38m  até  o  vértice  M-1780,  de  coordenadas
N=7.557.638,416m e E=530.506,748m; 2°00'02" e 99,54m até o vértice M-1781, de
coordenadas  N=7.557.737,893m e  E=530.510,223m;  349°17'40"  e  366,50m  até  o
vértice M-1782, de coordenadas N=7.558.098,018m e E=530.442,141m; 4°34'50" e
31,58m  até  o  vértice  M-1783,  de  coordenadas  N=7.558.129,497m  e
E=530.444,663m;  114°16'38"  e  42,87m  até  o  vértice  M-1784,  de  coordenadas
N=7.558.111,869m e E=530.483,746m; 107°14'45" e 97,69m até o vértice M-1785, de
coordenadas  N=7.558.082,907m  e  E=530.577,043m;  68°13'23"  e  47,52m  até  o
vértice M-1786, de coordenadas N=7.558.100,536m e E=530.621,170m; 36°17'20" e
70,30m  até  o  vértice  M-1787,  de  coordenadas  N=7.558.157,199m  e
E=530.662,775m;  83°17'53"  e  43,16m  até  o  vértice  M-1765,  de  coordenadas
N=7.558.162,236m  e  E=530.705,641m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXIII – gleba 73: a descrição com área de 16,3845ha e perímetro de 1.561,22m,
tem início no vértice M-1788, de coordenadas N=7.558.501,090m e E=531.342,319m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 110°41'06" e 99,30m até o
vértice M-1789, de coordenadas N=7.558.466,014m e E=531.435,218m; 110°41'06" e
99,30m  até  o  vértice  M-1789,  de  coordenadas  N=7.558.466,014m  e
E=531.435,218m;  98°23'03"  e  129,39m  até  o  vértice  M-1790,  de  coordenadas
N=7.558.447,148m e E=531.563,228m; 120°48'08" e 169,55m até o vértice M-1791,
de coordenadas N=7.558.360,323m e E=531.708,864m; 196°42'24" e 93,06m até o
vértice M-1792, de coordenadas N=7.558.271,196m e E=531.682,113m; 204°24'22" e
115,32m  até  o  vértice  M-1793,  de  coordenadas  N=7.558.166,181m  e
E=531.634,463m;  214°43'10"  e  135,99m  até  o  vértice  M-1794,  de  coordenadas
N=7.558.054,404m e E=531.557,008m; 290°11'01" e 218,52m até o vértice M-1795,
de coordenadas N=7.558.129,798m e E=531.351,912m; 277°10'30" e 172,67m até o
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vértice M-1796, de coordenadas N=7.558.151,365m e E=531.180,595m; 344°43'35" e
32,15m  até  o  vértice  M-1797,  de  coordenadas  N=7.558.182,383m  e
E=531.172,124m;  354°40'44"  e  108,76m  até  o  vértice  M-1798,  de  coordenadas
N=7.558.290,672m e E=531.162,038m; 17°03'29" e 81,66m até o vértice M-1799, de
coordenadas  N=7.558.368,742m  e  E=531.185,993m;  49°49'13"  e  202,97m  até  o
vértice M-1800, de coordenadas N=7.558.499,695m e E=531.341,067m; 41°54'47" e
1,87m até o vértice M-1788, de coordenadas N=7.558.501,090m e E=531.342,319m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXIV – gleba 74: a descrição com área de 0,0072ha e perímetro de 63,67m, tem
início  no  vértice  M-1801,  de  coordenadas  N=7.556.850,928m  e  E=530.511,099m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 155°51'43" e 21,16m até o
vértice M-1802, de coordenadas N=7.556.831,619m e E=530.519,752m; 155°51'43" e
21,16m  até  o  vértice  M-1802,  de  coordenadas  N=7.556.831,619m  e
E=530.519,752m;  192°12'35"  e  11,41m  até  o  vértice  M-1803,  de  coordenadas
N=7.556.820,463m e E=530.517,338m; 348°25'33" e 31,10m até o vértice M-1801, de
coordenadas N=7.556.850,928m e E=530.511,099m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

LXXV – gleba 75: a descrição com área de 2,0362ha e perímetro de 1.368,42m,
tem início no vértice M-1804, de coordenadas N=7.556.119,185m e E=536.500,848m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 137°44'22" e 41,40m até o
vértice M-1805, de coordenadas N=7.556.088,542m e E=536.528,692m; 137°44'22" e
41,40m  até  o  vértice  M-1805,  de  coordenadas  N=7.556.088,542m  e
E=536.528,692m;  259°23'57"  e  86,44m  até  o  vértice  M-1806,  de  coordenadas
N=7.556.072,640m e E=536.443,726m; 233°23'03" e 162,79m até o vértice M-1807,
de coordenadas N=7.555.975,542m e E=536.313,059m; 247°55'43" e 120,99m até o
vértice M-1808, de coordenadas N=7.555.930,079m e E=536.200,937m; 275°19'42" e
229,71m  até  o  vértice  M-1809,  de  coordenadas  N=7.555.951,411m  e
E=535.972,220m;  222°21'12"  e  57,18m  até  o  vértice  M-1810,  de  coordenadas
N=7.555.909,156m e E=535.933,699m; 201°22'50" e 10,80m até o vértice M-1811, de
coordenadas  N=7.555.899,099m  e  E=535.929,762m;  353°30'31"  e  14,47m  até  o
vértice M-1812, de coordenadas N=7.555.913,474m e E=535.928,126m; 39°46'12" e
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89,22m  até  o  vértice  M-1813,  de  coordenadas  N=7.555.982,050m  e
E=535.985,201m;  88°41'34"  e  124,68m  até  o  vértice  M-1814,  de  coordenadas
N=7.555.984,894m e E=536.109,848m; 94°28'47" e 111,31m até o vértice M-1815, de
coordenadas  N=7.555.976,200m  e  E=536.220,822m;  69°22'51"  e  124,17m  até  o
vértice M-1816, de coordenadas N=7.556.019,925m e E=536.337,034m; 53°16'35" e
156,21m  até  o  vértice  M-1817,  de  coordenadas  N=7.556.113,332m  e
E=536.462,240m;  81°22'47"  e  39,05m  até  o  vértice  M-1804,  de  coordenadas
N=7.556.119,185m e E=536.500,848m; chegando ao vértice inicial da descrição deste
perímetro.

LXXVI – gleba 76: a descrição com área de 1,8690ha e perímetro de 1.088,24m,
tem início no vértice M-1818, de coordenadas N=7.554.829,130m e E=535.762,260m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 208°13'52" e 87,56m até o
vértice M-1819, de coordenadas N=7.554.751,982m e E=535.720,840m; 208°13'52" e
87,56m  até  o  vértice  M-1819,  de  coordenadas  N=7.554.751,982m  e
E=535.720,840m;  241°39'15"  e  83,28m  até  o  vértice  M-1820,  de  coordenadas
N=7.554.712,441m e E=535.647,544m; 292°03'10" e 114,81m até o vértice M-1821,
de coordenadas N=7.554.755,549m e E=535.541,129m; 272°54'34" e 144,37m até o
vértice M-1822, de coordenadas N=7.554.762,877m e E=535.396,950m; 222°18'07" e
115,81m  até  o  vértice  M-1823,  de  coordenadas  N=7.554.677,225m  e
E=535.319,008m;  29°51'29"  e  108,44m  até  o  vértice  M-1824,  de  coordenadas
N=7.554.771,271m e E=535.372,995m; 53°14'00" e 61,48m até o vértice M-1825, de
coordenadas  N=7.554.808,068m  e  E=535.422,243m;  89°05'39"  e  125,53m  até  o
vértice M-1826, de coordenadas N=7.554.810,053m e E=535.547,756m; 110°49'36" e
62,56m  até  o  vértice  M-1827,  de  coordenadas  N=7.554.787,810m  e
E=535.606,228m;  112°58'54"  e  69,61m  até  o  vértice  M-1828,  de  coordenadas
N=7.554.760,632m e E=535.670,313m; 56°06'17" e 57,06m até o vértice M-1829, de
coordenadas  N=7.554.792,452m  e  E=535.717,674m;  50°33'30"  e  57,73m  até  o
vértice M-1818, de coordenadas N=7.554.829,130m e E=535.762,260m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXVII – gleba 77: a descrição com área de 1,0436ha e perímetro de 935,11m, tem
início  no  vértice  M-1830,  de  coordenadas  N=7.556.841,270m  e  E=533.433,717m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 209°53'16" e 146,61m até o
vértice M-1831, de coordenadas N=7.556.714,163m e E=533.360,663m; 209°53'16" e
146,61m  até  o  vértice  M-1831,  de  coordenadas  N=7.556.714,163m  e
E=533.360,663m;  173°56'32"  e  300,19m  até  o  vértice  M-1832,  de  coordenadas
N=7.556.415,645m e E=533.392,343m; 230°25'16" e 3,66m até o vértice M-1833, de
coordenadas  N=7.556.413,310m  e  E=533.389,518m;  330°29'38"  e  69,82m  até  o
vértice M-1834, de coordenadas N=7.556.474,071m e E=533.355,132m; 354°17'41" e
82,54m  até  o  vértice  M-1835,  de  coordenadas  N=7.556.556,199m  e
E=533.346,927m;  354°45'27"  e  117,98m  até  o  vértice  M-1836,  de  coordenadas
N=7.556.673,690m e E=533.336,147m; 20°33'39" e 93,68m até o vértice M-1837, de
coordenadas  N=7.556.761,405m  e  E=533.369,049m;  339°33'48"  e  29,08m  até  o
vértice M-1838, de coordenadas N=7.556.788,656m e E=533.358,894m; 56°23'11" e
64,38m  até  o  vértice  M-1839,  de  coordenadas  N=7.556.824,295m  e
E=533.412,507m;  51°19'41"  e  27,17m  até  o  vértice  M-1830,  de  coordenadas
N=7.556.841,270m  e  E=533.433,717m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXVIII – gleba 78: a descrição com área de 0,9721ha e perímetro de 582,68m,
tem início no vértice M-1840, de coordenadas N=7.557.113,818m e E=533.652,778m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 202°26'04" e 47,29m até o
vértice M-1841, de coordenadas N=7.557.070,103m e E=533.634,729m; 202°26'04" e
47,29m  até  o  vértice  M-1841,  de  coordenadas  N=7.557.070,103m  e
E=533.634,729m;  210°58'01"  e  120,83m  até  o  vértice  M-1842,  de  coordenadas
N=7.556.966,497m e E=533.572,558m; 253°15'53" e 84,41m até o vértice M-1843, de
coordenadas  N=7.556.942,191m  e  E=533.491,720m;  209°53'16"  e  42,12m  até  o
vértice M-1844, de coordenadas N=7.556.905,674m e E=533.470,733m; 26°21'50" e
1,69m até o vértice M-1845, de coordenadas N=7.556.907,186m e E=533.471,482m;
8°25'08"  e  45,75m  até  o  vértice  M-1846,  de  coordenadas  N=7.556.952,444m  e
E=533.478,181m;  41°27'49"  e  42,17m  até  o  vértice  M-1847,  de  coordenadas
N=7.556.984,041m e E=533.506,100m; 40°54'55" e 104,68m até o vértice M-1848, de
coordenadas  N=7.557.063,148m  e  E=533.574,661m;  55°12'54"  e  86,96m  até  o
vértice M-1849, de coordenadas N=7.557.112,761m e E=533.646,085m; 81°01'30" e
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6,78m até o vértice M-1840, de coordenadas N=7.557.113,818m e E=533.652,778m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXIX – gleba 79: a descrição com área de 2,3291ha e perímetro de 1.243,53m,
tem início no vértice M-1850, de coordenadas N=7.557.375,721m e E=533.427,871m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 107°21'29" e 93,64m até o
vértice M-1851, de coordenadas N=7.557.347,785m e E=533.517,244m; 107°21'29" e
93,64m  até  o  vértice  M-1851,  de  coordenadas  N=7.557.347,785m  e
E=533.517,244m;  141°13'46"  e  244,84m  até  o  vértice  M-1852,  de  coordenadas
N=7.557.156,893m e E=533.670,563m; 202°26'04" e 17,10m até o vértice M-1853, de
coordenadas  N=7.557.141,083m e  E=533.664,035m;  313°24'14"  e  232,85m  até  o
vértice M-1854, de coordenadas N=7.557.301,086m e E=533.494,860m; 274°36'16" e
152,46m  até  o  vértice  M-1855,  de  coordenadas  N=7.557.313,326m  e
E=533.342,887m;  251°09'40"  e  60,20m  até  o  vértice  M-1856,  de  coordenadas
N=7.557.293,887m e E=533.285,914m; 253°41'18" e 77,44m até o vértice M-1857, de
coordenadas  N=7.557.272,138m  e  E=533.211,593m;  329°37'00"  e  88,53m  até  o
vértice M-1858, de coordenadas N=7.557.348,512m e E=533.166,815m; 114°46'15" e
74,18m  até  o  vértice  M-1859,  de  coordenadas  N=7.557.317,432m  e
E=533.234,168m;  73°15'09"  e  202,28m  até  o  vértice  M-1850,  de  coordenadas
N=7.557.375,721m  e  E=533.427,871m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXX – gleba 80: a descrição com área de 1,3726ha e perímetro de 785,15m, tem
início  no  vértice  M-1860,  de  coordenadas  N=7.557.810,012m  e  E=532.756,208m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 137°16'29" e 369,13m até o
vértice M-1861, de coordenadas N=7.557.538,841m e E=533.006,659m; 137°16'29" e
369,13m  até  o  vértice  M-1861,  de  coordenadas  N=7.557.538,841m  e
E=533.006,659m;  143°44'51"  e  9,94m  até  o  vértice  M-1862,  de  coordenadas
N=7.557.530,826m e E=533.012,536m; 275°56'39" e 79,67m até o vértice M-1863, de
coordenadas  N=7.557.539,076m  e  E=532.933,298m;  320°11'02"  e  170,67m  até  o
vértice M-1864, de coordenadas N=7.557.670,166m e E=532.824,016m; 332°13'25" e
123,13m  até  o  vértice  M-1865,  de  coordenadas  N=7.557.779,104m  e
E=532.766,636m;  341°21'16"  e  32,62m  até  o  vértice  M-1860,  de  coordenadas
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N=7.557.810,012m  e  E=532.756,208m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXI – gleba 81: a descrição com área de 1,0405ha e perímetro de 1.395,95m,
tem início no vértice M-1865, de coordenadas N=7.558.639,617m e E=533.712,558m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 126°07'05" e 77,78m até o
vértice M-1866, de coordenadas N=7.558.593,768m e E=533.775,391m; 126°07'05" e
77,78m  até  o  vértice  M-1866,  de  coordenadas  N=7.558.593,768m  e
E=533.775,391m;  139°08'06"  e  311,90m  até  o  vértice  M-1867,  de  coordenadas
N=7.558.357,893m e E=533.979,461m; 157°42'35" e 211,62m até o vértice M-1868,
de coordenadas N=7.558.162,082m e E=534.059,730m; 172°43'13" e 87,81m até o
vértice M-1869, de coordenadas N=7.558.074,976m e E=534.070,857m; 341°11'28" e
126,39m  até  o  vértice  M-1870,  de  coordenadas  N=7.558.194,615m  e
E=534.030,108m;  333°07'40"  e  231,00m  até  o  vértice  M-1871,  de  coordenadas
N=7.558.400,674m e E=533.925,694m; 320°07'44" e 210,03m até o vértice M-1872,
de coordenadas N=7.558.561,867m e E=533.791,054m; 307°03'23" e 120,82m até o
vértice M-1873, de coordenadas N=7.558.634,673m e E=533.694,635m; 74°34'42" e
18,59m  até  o  vértice  M-1865,  de  coordenadas  N=7.558.639,617m  e
E=533.712,558m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXII – gleba 82: a descrição com área de 5,1124ha e perímetro de 1.634,94m,
tem início no vértice M-1874, de coordenadas N=7.559.634,493m e E=535.567,465m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 206°27'43" e 293,25m até o
vértice M-1875, de coordenadas N=7.559.371,965m e E=535.436,791m; 206°27'43" e
293,25m  até  o  vértice  M-1875,  de  coordenadas  N=7.559.371,965m  e
E=535.436,791m;  216°12'34"  e  168,40m  até  o  vértice  M-1876,  de  coordenadas
N=7.559.236,088m e E=535.337,309m; 216°45'46" e 308,85m até o vértice M-1877,
de coordenadas N=7.558.988,659m e E=535.152,461m; 235°25'15" e 36,96m até o
vértice M-1878, de coordenadas N=7.558.967,681m e E=535.122,027m; 1°10'45" e
22,95m  até  o  vértice  M-1879,  de  coordenadas  N=7.558.990,625m  e
E=535.122,499m;  36°09'22"  e  54,20m  até  o  vértice  M-1880,  de  coordenadas
N=7.559.034,387m e E=535.154,477m; 22°16'28" e 80,19m até o vértice M-1881, de
coordenadas  N=7.559.108,591m  e  E=535.184,871m;  14°55'24"  e  104,64m  até  o
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vértice M-1882, de coordenadas N=7.559.209,700m e E=535.211,819m; 41°32'05" e
128,51m  até  o  vértice  M-1883,  de  coordenadas  N=7.559.305,897m  e
E=535.297,030m;  25°15'39"  e  132,19m  até  o  vértice  M-1884,  de  coordenadas
N=7.559.425,447m e E=535.353,441m; 36°27'37" e 104,83m até o vértice M-1885, de
coordenadas  N=7.559.509,763m  e  E=535.415,741m;  41°18'27"  e  74,12m  até  o
vértice M-1886, de coordenadas N=7.559.565,440m e E=535.464,667m; 47°43'24" e
75,17m  até  o  vértice  M-1887,  de  coordenadas  N=7.559.616,010m  e
E=535.520,288m;  68°36'20"  e  50,67m  até  o  vértice  M-1874,  de  coordenadas
N=7.559.634,493m  e  E=535.567,465m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXIII – gleba 83: a descrição com área de 0,0481ha e perímetro de 356,69m,
tem início no vértice M-1888, de coordenadas N=7.558.802,964m e E=533.205,941m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  90°27'26"  e  66,96m  até  o
vértice M-1889, de coordenadas N=7.558.802,430m e E=533.272,898m; 90°27'26" e
66,96m  até  o  vértice  M-1889,  de  coordenadas  N=7.558.802,430m  e
E=533.272,898m;  267°03'42"  e  141,62m  até  o  vértice  M-1890,  de  coordenadas
N=7.558.795,171m e E=533.131,459m; 272°24'31" e 36,74m até o vértice M-1891, de
coordenadas  N=7.558.796,715m  e  E=533.094,752m;  86°46'58"  e  111,36m  até  o
vértice M-1888, de coordenadas N=7.558.802,964m e E=533.205,941m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXIV – gleba 84: a descrição com área de 0,0006ha e perímetro de 16,80m, tem
início  no  vértice  M-1892,  de  coordenadas  N=7.558.801,633m  e  E=533.372,815m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 90°27'26" e 3,04m até o vértice
M-1893, de coordenadas N=7.558.801,609m e E=533.375,856m; 90°27'26" e 3,04m
até  o  vértice  M-1893,  de  coordenadas  N=7.558.801,609m  e  E=533.375,856m;
137°19'29"  e  5,69m  até  o  vértice  M-1894,  de  coordenadas  N=7.558.797,428m  e
E=533.379,710m;  301°22'36"  e  8,08m  até  o  vértice  M-1892,  de  coordenadas
N=7.558.801,633m  e  E=533.372,815m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXV – gleba 85: a descrição com área de 0,0066ha e perímetro de 68,50m, tem
início  no  vértice  M-1895,  de  coordenadas  N=7.564.717,655m  e  E=531.244,248m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 252°35'23" e 20,18m até o
vértice M-1896, de coordenadas N=7.564.711,617m e E=531.224,994m; 252°35'23" e
20,18m até o vértice M-1896, de coordenadas N=7.564.711,617m e E=531.224,994m;
279°21'46"  e  14,53m até  o vértice  M-1897,  de coordenadas N=7.564.713,981m e
E=531.210,655m;  83°45'34"  e  33,79m  até  o  vértice  M-1895,  de  coordenadas
N=7.564.717,655m  e  E=531.244,248m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

LXXXVI – gleba 86: a descrição com área de 2,9132ha e perímetro de 873,40m,
tem início no vértice M-1898, de coordenadas N=7.547.858,820m e E=515.862,834m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 185°38'59" e 140,63m até o
vértice M-1899, de coordenadas N=7.547.718,870m e E=515.848,989m; 185°38'59" e
140,63m  até  o  vértice  M-1899,  de  coordenadas  N=7.547.718,870m  e
E=515.848,989m;  235°49'15"  e  93,91m  até  o  vértice  M-1900,  de  coordenadas
N=7.547.666,112m e E=515.771,297m; 220°17'55" e 156,44m até o vértice M-1901,
de coordenadas N=7.547.546,802m e E=515.670,120m; 338°24'14" e 58,66m até o
vértice M-1902, de coordenadas N=7.547.601,347m e E=515.648,528m; 8°59'00" e
82,48m  até  o  vértice  M-1903,  de  coordenadas  N=7.547.682,814m  e
E=515.661,407m;  52°48'00"  e  134,74m  até  o  vértice  M-1904,  de  coordenadas
N=7.547.764,279m e E=515.768,735m; 343°50'11" e 84,82m até o vértice M-1905, de
coordenadas N=7.547.845,745m e E=515.745,123m; 30°33'40" e 7,77m até o vértice
M-1906,  de  coordenadas  N=7.547.852,439m  e  E=515.749,076m;  86°47'23"  e
113,94m  até  o  vértice  M-1898,  de  coordenadas  N=7.547.858,820m  e
E=515.862,834m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXVII – gleba 87: a descrição com área de 3,2986ha e perímetro de 710,53m,
tem início no vértice M-1907, de coordenadas N=7.545.689,444m e E=515.037,081m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 102°59'11" e 160,56m até o
vértice M-1908, de coordenadas N=7.545.653,363m e E=515.193,533m; 102°59'11" e
160,56m  até  o  vértice  M-1908,  de  coordenadas  N=7.545.653,363m  e
E=515.193,533m;  202°08'45"  e  115,40m  até  o  vértice  M-1909,  de  coordenadas
N=7.545.546,480m e E=515.150,033m; 219°49'31" e 72,97m até o vértice M-1910, de
coordenadas  N=7.545.490,440m  e  E=515.103,301m;  318°27'13"  e  7,93m  até  o
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vértice M-1911, de coordenadas N=7.545.496,375m e E=515.098,041m; 281°24'25" e
99,63m  até  o  vértice  M-1912,  de  coordenadas  N=7.545.516,079m  e
E=515.000,381m;  294°01'04"  e  70,20m  até  o  vértice  M-1913,  de  coordenadas
N=7.545.544,651m e E=514.936,261m; 10°22'42" e 57,42m até o vértice M-1914, de
coordenadas  N=7.545.601,136m  e  E=514.946,606m;  45°41'40"  e  126,43m  até  o
vértice M-1907, de coordenadas N=7.545.689,444m e E=515.037,081m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXVIII – gleba 88: a descrição com área de 0,3743ha e perímetro de 513,92m,
tem início no vértice M-1915, de coordenadas N=7.545.029,385m e E=515.062,999m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 241°10'40" e 94,94m até o
vértice M-1916, de coordenadas N=7.544.983,612m e E=514.979,817m; 241°10'40" e
94,94m  até  o  vértice  M-1916,  de  coordenadas  N=7.544.983,612m  e
E=514.979,817m;  234°27'05"  e  157,82m  até  o  vértice  M-1917,  de  coordenadas
N=7.544.891,858m e E=514.851,413m; 37°30'41" e 75,25m até o vértice M-1918, de
coordenadas  N=7.544.951,550m  e  E=514.897,235m;  56°00'51"  e  103,55m  até  o
vértice M-1919, de coordenadas N=7.545.009,434m e E=514.983,097m; 75°58'49" e
82,36m  até  o  vértice  M-1915,  de  coordenadas  N=7.545.029,385m  e
E=515.062,999m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

LXXXIX – gleba 89: a descrição com área de 1,3884ha e perímetro de 590,40m,
tem início no vértice M-1920, de coordenadas N=7.542.099,093m e E=520.913,432m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 166°31'01" e 27,73m até o
vértice M-1921, de coordenadas N=7.542.072,123m e E=520.919,899m; 166°31'01" e
27,73m  até  o  vértice  M-1921,  de  coordenadas  N=7.542.072,123m  e
E=520.919,899m;  212°00'40"  e  68,94m  até  o  vértice  M-1922,  de  coordenadas
N=7.542.013,662m e E=520.883,353m; 173°48'11" e 78,64m até o vértice M-1923, de
coordenadas  N=7.541.935,486m  e  E=520.891,841m;  139°08'56"  e  17,49m  até  o
vértice M-1924, de coordenadas N=7.541.922,252m e E=520.903,285m; 208°17'45" e
57,43m  até  o  vértice  M-1925,  de  coordenadas  N=7.541.871,687m  e
E=520.876,063m;  304°39'39"  e  6,05m  até  o  vértice  M-1926,  de  coordenadas
N=7.541.875,127m e E=520.871,089m; 339°25'13" e 91,60m até o vértice M-1927, de
coordenadas  N=7.541.960,881m  e  E=520.838,891m;  341°32'37"  e  88,14m  até  o
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vértice M-1928, de coordenadas N=7.542.044,491m e E=520.810,986m; 354°47'57" e
47,36m  até  o  vértice  M-1929,  de  coordenadas  N=7.542.091,655m  e
E=520.806,693m;  85°29'29"  e  81,82m  até  o  vértice  M-1930,  de  coordenadas
N=7.542.098,087m e E=520.888,262m; 87°42'44" e 25,19m até o vértice M-1920, de
coordenadas N=7.542.099,093m e E=520.913,432m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XC – gleba 90: a descrição com área de 2,9686ha e perímetro de 999,26m, tem
início  no  vértice  M-1931,  de  coordenadas  N=7.542.488,267m  e  E=521.479,484m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  103°33'02"  e  3,57m  até  o
vértice M-1932, de coordenadas N=7.542.487,430m e E=521.482,957m; 103°33'02" e
3,57m até o vértice M-1932, de coordenadas N=7.542.487,430m e E=521.482,957m;
185°29'24"  e  61,34m até  o vértice  M-1933,  de coordenadas N=7.542.426,367m e
E=521.477,088m;  234°36'41"  e  238,93m  até  o  vértice  M-1934,  de  coordenadas
N=7.542.287,997m e E=521.282,300m; 286°00'24" e 183,78m até o vértice M-1935,
de coordenadas N=7.542.338,675m e E=521.105,641m; 251°10'06" e 50,55m até o
vértice M-1936, de coordenadas N=7.542.322,357m e E=521.057,794m; 20°34'47" e
12,34m até o vértice M-1937, de coordenadas N=7.542.333,911m e E=521.062,132m;
79°34'31"  e  82,94m  até  o  vértice  M-1938,  de  coordenadas  N=7.542.348,918m  e
E=521.143,701m;  65°09'50"  e  96,98m  até  o  vértice  M-1939,  de  coordenadas
N=7.542.389,651m e E=521.231,710m; 65°15'10" e 61,45m até o vértice M-1940, de
coordenadas  N=7.542.415,377m  e  E=521.287,521m;  75°16'23"  e  42,17m  até  o
vértice M-1941, de coordenadas N=7.542.426,097m e E=521.328,304m; 61°25'13" e
80,67m  até  o  vértice  M-1942,  de  coordenadas  N=7.542.464,685m  e
E=521.399,141m;  69°53'14"  e  68,58m  até  o  vértice  M-1943,  de  coordenadas
N=7.542.488,267m e E=521.463,537m; 90°00'00" e 15,95m até o vértice M-1931, de
coordenadas N=7.542.488,267m e E=521.479,484m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XCI – gleba 91: a descrição com área de 1,8666ha e perímetro de 579,16m, tem
início  no  vértice  M-1944,  de  coordenadas  N=7.542.972,994m  e  E=521.265,380m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 136°17'17" e 32,91m até o
vértice M-1945, de coordenadas N=7.542.949,208m e E=521.288,119m; 136°17'17" e



1954
____________________________________________________________________________

32,91m até o vértice M-1945, de coordenadas N=7.542.949,208m e E=521.288,119m;
125°32'51"  e  80,79m até  o vértice  M-1946,  de coordenadas N=7.542.902,237m e
E=521.353,855m;  210°59'51"  e  74,46m  até  o  vértice  M-1947,  de  coordenadas
N=7.542.838,414m e E=521.315,511m; 230°16'36" e 28,35m até o vértice M-1948, de
coordenadas  N=7.542.820,296m  e  E=521.293,705m;  313°33'59"  e  47,05m  até  o
vértice M-1949, de coordenadas N=7.542.852,722m e E=521.259,615m; 291°59'12" e
108,80m  até  o  vértice  M-1950,  de  coordenadas  N=7.542.893,456m  e
E=521.158,727m;  327°03'42"  e  43,43m  até  o  vértice  M-1951,  de  coordenadas
N=7.542.929,900m e E=521.135,115m; 358°49'45" e 30,32m até o vértice M-1952, de
coordenadas  N=7.542.960,212m  e  E=521.134,495m;  111°34'21"  e  12,84m  até  o
vértice M-1953, de coordenadas N=7.542.955,490m e E=521.146,440m; 81°37'41" e
120,22m  até  o  vértice  M-1944,  de  coordenadas  N=7.542.972,994m  e
E=521.265,380m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCII – gleba 92: a descrição com área de 11,9062ha e perímetro de 1.456,16m, tem
início  no  vértice  M-1954,  de  coordenadas  N=7.543.620,268m  e  E=521.109,549m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 114°22'25" e 128,46m até o
vértice M-1955, de coordenadas N=7.543.567,256m e E=521.226,556m; 114°22'25" e
128,46m  até  o  vértice  M-1955,  de  coordenadas  N=7.543.567,256m  e
E=521.226,556m;  144°36'13"  e  330,26m  até  o  vértice  M-1956,  de  coordenadas
N=7.543.298,037m e E=521.417,855m; 235°22'10" e 168,96m até o vértice M-1957,
de coordenadas N=7.543.202,020m e E=521.278,829m; 279°14'57" e 132,64m até o
vértice M-1958, de coordenadas N=7.543.223,339m e E=521.147,910m; 339°43'29" e
137,57m  até  o  vértice  M-1959,  de  coordenadas  N=7.543.352,383m  e
E=521.100,239m;  297°17'48"  e  87,64m  até  o  vértice  M-1960,  de  coordenadas
N=7.543.392,574m e E=521.022,360m; 327°11'33" e 25,58m até o vértice M-1961, de
coordenadas  N=7.543.414,071m e  E=521.008,502m;  291°56'33"  e  104,18m  até  o
vértice M-1962, de coordenadas N=7.543.452,999m e E=520.911,873m; 316°56'20" e
44,01m  até  o  vértice  M-1963,  de  coordenadas  N=7.543.485,157m  e
E=520.881,822m;  360°00'00"  e  49,31m  até  o  vértice  M-1964,  de  coordenadas
N=7.543.534,466m e E=520.881,822m; 45°02'13" e 39,44m até o vértice M-1965, de
coordenadas  N=7.543.562,336m  e  E=520.909,727m;  72°22'14"  e  49,55m  até  o
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vértice M-1966, de coordenadas N=7.543.577,343m e E=520.956,951m; 73°11'55" e
96,42m  até  o  vértice  M-1967,  de  coordenadas  N=7.543.605,213m  e
E=521.049,253m;  75°58'50"  e  62,15m  até  o  vértice  M-1954,  de  coordenadas
N=7.543.620,268m  e  E=521.109,549m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XCIII – gleba 93: a descrição com área de 4,5399ha e perímetro de 1.240,83m, tem
início  no  vértice  M-1968,  de  coordenadas  N=7.543.968,732m  e  E=520.260,357m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 145°25'32" e 105,04m até o
vértice M-1969, de coordenadas N=7.543.882,245m e E=520.319,963m; 145°25'32" e
105,04m  até  o  vértice  M-1969,  de  coordenadas  N=7.543.882,245m  e
E=520.319,963m;  98°21'57"  e  89,89m  até  o  vértice  M-1970,  de  coordenadas
N=7.543.869,166m e E=520.408,900m; 147°36'48" e 97,96m até o vértice M-1971, de
coordenadas  N=7.543.786,446m  e  E=520.461,368m;  166°25'50"  e  91,71m  até  o
vértice M-1972, de coordenadas N=7.543.697,299m e E=520.482,885m; 287°04'56" e
58,72m  até  o  vértice  M-1973,  de  coordenadas  N=7.543.714,549m  e
E=520.426,753m;  306°21'00"  e  101,28m  até  o  vértice  M-1974,  de  coordenadas
N=7.543.774,576m e E=520.345,184m; 313°59'34" e 89,51m até o vértice M-1975, de
coordenadas  N=7.543.836,748m  e  E=520.280,787m;  234°29'46"  e  73,83m  até  o
vértice M-1976, de coordenadas N=7.543.793,871m e E=520.220,684m; 225°02'11" e
45,51m  até  o  vértice  M-1977,  de  coordenadas  N=7.543.761,714m  e
E=520.188,485m;  237°33'41"  e  83,93m  até  o  vértice  M-1978,  de  coordenadas
N=7.543.716,693m e E=520.117,649m; 260°13'48" e 44,84m até o vértice M-1979, de
coordenadas N=7.543.709,084m e E=520.073,463m; 3°45'38" e 56,91m até o vértice
M-1980, de coordenadas N=7.543.765,868m e E=520.077,195m; 25°46'57" e 69,30m
até  o  vértice  M-1981,  de  coordenadas  N=7.543.828,266m  e  E=520.107,336m;
85°21'54"  e  56,57m  até  o  vértice  M-1982,  de  coordenadas  N=7.543.832,838m  e
E=520.163,723m;  13°00'54"  e  32,30m  até  o  vértice  M-1983,  de  coordenadas
N=7.543.864,306m e E=520.170,997m; 24°13'33" e 73,64m até o vértice M-1984, de
coordenadas  N=7.543.931,459m  e  E=520.201,213m;  57°46'51"  e  69,91m  até  o
vértice M-1968, de coordenadas N=7.543.968,732m e E=520.260,357m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.
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XCIV – gleba 94: a descrição com área de 3,1106ha e perímetro de 931,69m, tem
início  no  vértice  M-1985,  de  coordenadas  N=7.544.224,893m  e  E=517.448,922m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 97°38'15" e 126,96m até o
vértice M-1986, de coordenadas N=7.544.208,020m e E=517.574,754m; 97°38'15" e
126,96m  até  o  vértice  M-1986,  de  coordenadas  N=7.544.208,020m  e
E=517.574,754m;  142°45'34"  e  84,86m  até  o  vértice  M-1987,  de  coordenadas
N=7.544.140,466m e E=517.626,105m; 226°12'20" e 45,44m até o vértice M-1988, de
coordenadas  N=7.544.109,018m  e  E=517.593,304m;  232°09'36"  e  48,93m  até  o
vértice M-1989, de coordenadas N=7.544.079,004m e E=517.554,667m; 260°08'45" e
50,11m até o vértice M-1990, de coordenadas N=7.544.070,428m e E=517.505,296m;
261°15'55"  e  56,47m até  o vértice  M-1991,  de coordenadas N=7.544.061,853m e
E=517.449,485m;  264°28'44"  e  66,85m  até  o  vértice  M-1992,  de  coordenadas
N=7.544.055,421m e E=517.382,942m; 244°33'55" e 49,92m até o vértice M-1993, de
coordenadas  N=7.544.033,983m  e  E=517.337,864m;  233°33'52"  e  61,37m  até  o
vértice M-1994, de coordenadas N=7.543.997,537m e E=517.288,494m; 242°28'38" e
30,36m  até  o  vértice  M-1995,  de  coordenadas  N=7.543.983,509m  e
E=517.261,573m;  3°52'00"  e  5,82m  até  o  vértice  M-1996,  de  coordenadas
N=7.543.989,313m e E=517.261,965m; 49°50'42" e 119,44m até o vértice M-1997, de
coordenadas  N=7.544.066,332m  e  E=517.353,250m;  31°06'20"  e  185,19m  até  o
vértice M-1985, de coordenadas N=7.544.224,893m e E=517.448,922m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCV – gleba 95: a descrição com área de 0,6747ha e perímetro de 352,57m, tem
início  no  vértice  M-1998,  de  coordenadas  N=7.544.245,387m  e  E=517.938,740m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 176°52'07" e 133,45m até o
vértice M-1999, de coordenadas N=7.544.112,135m e E=517.946,029m; 176°52'07" e
133,45m  até  o  vértice  M-1999,  de  coordenadas  N=7.544.112,135m  e
E=517.946,029m;  274°34'07"  e  41,61m  até  o  vértice  M-2000,  de  coordenadas
N=7.544.115,449m e E=517.904,555m; 339°03'03" e 78,05m até o vértice M-2001, de
coordenadas  N=7.544.188,340m  e  E=517.876,649m;  352°02'49"  e  26,99m  até  o
vértice M-2002, de coordenadas N=7.544.215,071m e E=517.872,914m; 65°16'17" e
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72,47m  até  o  vértice  M-1998,  de  coordenadas  N=7.544.245,387m  e
E=517.938,740m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCVI – gleba 96: a descrição com área de 0,9240ha e perímetro de 470,99m, tem
início  no  vértice  M-2003,  de  coordenadas  N=7.544.057,575m  e  E=518.961,686m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 191°05'02" e 61,18m até o
vértice M-2004, de coordenadas N=7.543.997,537m e E=518.949,925m; 191°05'02" e
61,18m  até  o  vértice  M-2004,  de  coordenadas  N=7.543.997,537m  e
E=518.949,925m;  195°16'23"  e  48,89m  até  o  vértice  M-2005,  de  coordenadas
N=7.543.950,372m e E=518.937,046m; 215°42'39" e 102,97m até o vértice M-2006,
de coordenadas N=7.543.866,762m e E=518.876,942m; 240°50'00" e 7,14m até o
vértice M-2007, de coordenadas N=7.543.863,284m e E=518.870,711m; 344°04'56" e
37,85m  até  o  vértice  M-2008,  de  coordenadas  N=7.543.899,680m  e
E=518.860,331m;  18°03'42"  e  161,50m  até  o  vértice  M-2009,  de  coordenadas
N=7.544.053,225m e E=518.910,404m; 85°09'06" e 51,47m até o vértice M-2003, de
coordenadas N=7.544.057,575m e E=518.961,686m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

XCVII – gleba 97: a descrição com área de 0,2852ha e perímetro de 345,66m, tem
início  no  vértice  M-2010,  de  coordenadas  N=7.544.297,079m  e  E=519.193,260m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 206°35'38" e 54,47m até o
vértice M-2011, de coordenadas N=7.544.248,367m e E=519.168,874m; 206°35'38" e
54,47m até o vértice M-2011, de coordenadas N=7.544.248,367m e E=519.168,874m;
204°55'58"  e  66,20m até  o vértice  M-2012,  de coordenadas N=7.544.188,340m e
E=519.140,968m;  204°28'14"  e  45,02m  até  o  vértice  M-2013,  de  coordenadas
N=7.544.147,361m e E=519.122,318m; 2°20'54" e 89,35m até o vértice M-2014, de
coordenadas  N=7.544.236,638m  e  E=519.125,979m;  47°00'56"  e  83,23m  até  o
vértice M-2015, de coordenadas N=7.544.293,383m e E=519.186,864m; 59°58'43" e
7,39m até o vértice M-2010, de coordenadas N=7.544.297,079m e E=519.193,260m;
chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

XCVIII – gleba 98: a descrição com área de 0,1309ha e perímetro de 286,23m, tem
início  no  vértice  M-2016,  de  coordenadas  N=7.544.262,189m  e  E=519.284,097m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 160°16'49" e 27,12m até o
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vértice M-2017, de coordenadas N=7.544.236,656m e E=519.293,249m; 160°16'49" e
27,12m  até  o  vértice  M-2017,  de  coordenadas  N=7.544.236,656m  e
E=519.293,249m;  174°14'22"  e  108,71m  até  o  vértice  M-2018,  de  coordenadas
N=7.544.128,491m e E=519.304,161m; 243°19'40" e 10,68m até o vértice M-2019, de
coordenadas  N=7.544.123,698m  e  E=519.294,619m;  337°13'25"  e  14,31m  até  o
vértice M-2020, de coordenadas N=7.544.136,888m e E=519.289,080m; 358°18'46" e
72,92m  até  o  vértice  M-2021,  de  coordenadas  N=7.544.209,778m  e
E=519.286,933m;  356°54'08"  e  52,49m  até  o  vértice  M-2016,  de  coordenadas
N=7.544.262,189m  e  E=519.284,097m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

XCIX – gleba 99: a descrição com área de 2,3425ha e perímetro de 1.305,95m, tem
início  no  vértice  M-2022,  de  coordenadas  N=7.548.178,043m  e  E=520.871,089m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 100°42'00" e 80,83m até o
vértice M-2023, de coordenadas N=7.548.163,036m e E=520.950,511m; 100°42'00" e
80,83m até o vértice M-2023, de coordenadas N=7.548.163,036m e E=520.950,511m;
117°40'11"  e  96,95m até  o  vértice  M-2024,  de  coordenadas  N=7.548.118,015m  e
E=521.036,374m;  84°28'47"  e  66,85m  até  o  vértice  M-2025,  de  coordenadas
N=7.548.124,446m e E=521.102,917m; 111°00'47" e 7,57m até o vértice M-2026, de
coordenadas  N=7.548.121,731m  e  E=521.109,984m;  222°20'33"  e  14,70m  até  o
vértice M-2027, de coordenadas N=7.548.110,870m e E=521.100,086m; 245°20'31" e
92,38m  até  o  vértice  M-2028,  de  coordenadas  N=7.548.072,329m  e
E=521.016,130m;  297°41'37"  e  96,02m  até  o  vértice  M-2029,  de  coordenadas
N=7.548.116,953m e E=520.931,110m; 284°39'00" e 58,91m até o vértice M-2030, de
coordenadas  N=7.548.131,851m  e  E=520.874,118m;  272°29'55"  e  180,22m  até  o
vértice M-2031, de coordenadas N=7.548.139,708m e E=520.694,068m; 266°25'50" e
115,69m  até  o  vértice  M-2032,  de  coordenadas  N=7.548.132,506m  e
E=520.578,607m;  261°21'02"  e  95,02m  até  o  vértice  M-2033,  de  coordenadas
N=7.548.118,216m e E=520.484,668m; 59°57'45" e 106,67m até o vértice M-2034, de
coordenadas  N=7.548.171,611m  e  E=520.577,011m;  88°44'49"  e  294,15m  até  o
vértice M-2022, de coordenadas N=7.548.178,043m e E=520.871,089m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.
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C – gleba 100: a descrição com área de 7,4215ha e perímetro de 1.772,70m, tem
início  no  vértice  M-2035,  de  coordenadas  N=7.548.879,782m  e  E=521.670,763m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 157°51'13" e 41,79m até o
vértice M-2036, de coordenadas N=7.548.841,078m e E=521.686,516m; 157°51'13" e
41,79m  até  o  vértice  M-2036,  de  coordenadas  N=7.548.841,078m  e
E=521.686,516m;  212°48'50"  e  38,53m  até  o  vértice  M-2037,  de  coordenadas
N=7.548.808,694m e E=521.665,635m; 185°18'32" e 33,34m até o vértice M-2038, de
coordenadas  N=7.548.775,496m e  E=521.662,550m;  107°50'44"  e  229,83m  até  o
vértice M-2039, de coordenadas N=7.548.705,063m e E=521.881,322m; 204°05'41" e
166,21m  até  o  vértice  M-2040,  de  coordenadas  N=7.548.553,333m  e
E=521.813,466m;  218°53'30"  e  277,00m  até  o  vértice  M-2041,  de  coordenadas
N=7.548.337,731m e E=521.639,549m; 232°45'33" e 160,68m até o vértice M-2042,
de coordenadas N=7.548.240,491m e E=521.511,628m; 16°19'58" e 19,82m até o
vértice M-2043, de coordenadas N=7.548.259,508m e E=521.517,201m; 28°00'35" e
77,70m até o vértice M-2044, de coordenadas N=7.548.328,111m e E=521.553,693m;
43°58'30"  e  163,85m até  o vértice  M-2045,  de coordenadas N=7.548.446,023m e
E=521.667,460m;  19°40'37"  e  63,75m  até  o  vértice  M-2046,  de  coordenadas
N=7.548.506,051m e E=521.688,925m; 342°03'04" e 76,62m até o vértice M-2047, de
coordenadas  N=7.548.578,942m  e  E=521.665,314m;  286°40'46"  e  112,04m  até  o
vértice M-2048, de coordenadas N=7.548.611,100m e E=521.557,986m; 354°16'55" e
64,64m  até  o  vértice  M-2049,  de  coordenadas  N=7.548.675,415m  e
E=521.551,546m;  36°26'36"  e  213,20m  até  o  vértice  M-2050,  de  coordenadas
N=7.548.846,923m e E=521.678,192m; 347°15'36" e 33,69m até o vértice M-2035, de
coordenadas N=7.548.879,782m e E=521.670,763m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CI – gleba 101: a descrição com área de 16,0159ha e perímetro de 3.781,15m, tem
início  no  vértice  M-2051,  de  coordenadas  N=7.549.764,160m  e  E=522.837,448m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 145°23'15" e 72,58m até o
vértice M-2052, de coordenadas N=7.549.704,425m e E=522.878,676m; 145°23'15" e
72,58m  até  o  vértice  M-2052,  de  coordenadas  N=7.549.704,425m  e
E=522.878,676m;  192°08'03"  e  97,37m  até  o  vértice  M-2053,  de  coordenadas
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N=7.549.609,234m e E=522.858,210m; 257°39'52" e 295,34m até o vértice M-2054,
de coordenadas N=7.549.546,138m e E=522.569,688m; 275°03'31" e 182,96m até o
vértice M-2055, de coordenadas N=7.549.562,270m e E=522.387,443m; 266°16'05" e
623,48m  até  o  vértice  M-2056,  de  coordenadas  N=7.549.521,690m  e
E=521.765,288m;  285°10'40"  e  113,78m  até  o  vértice  M-2057,  de  coordenadas
N=7.549.551,478m e E=521.655,481m; 265°22'27" e 515,02m até o vértice M-2058,
de coordenadas N=7.549.509,942m e E=521.142,137m; 303°11'39" e 28,22m até o
vértice M-2059, de coordenadas N=7.549.525,391m e E=521.118,523m; 357°45'37" e
69,79m até o vértice M-2060, de coordenadas N=7.549.595,126m e E=521.115,796m;
75°58'50"  e  79,65m  até  o  vértice  M-2061,  de  coordenadas  N=7.549.614,421m  e
E=521.193,072m;  91°06'01"  e  111,64m  até  o  vértice  M-2062,  de  coordenadas
N=7.549.612,277m e E=521.304,692m; 90°00'00" e 120,21m até o vértice M-2063, de
coordenadas  N=7.549.612,277m  e  E=521.424,899m;  102°30'49"  e  98,95m  até  o
vértice M-2064, de coordenadas N=7.549.590,838m e E=521.521,495m; 90°00'00" e
94,45m  até  o  vértice  M-2065,  de  coordenadas  N=7.549.590,838m  e
E=521.615,943m;  45°02'09"  e  87,98m  até  o  vértice  M-2066,  de  coordenadas
N=7.549.653,010m e E=521.678,192m; 91°54'25" e 64,43m até o vértice M-2067, de
coordenadas  N=7.549.650,866m e  E=521.742,589m;  106°01'14"  e  178,66m  até  o
vértice M-2068, de coordenadas N=7.549.601,558m e E=521.914,313m; 96°03'55" e
101,46m  até  o  vértice  M-2069,  de  coordenadas  N=7.549.590,838m  e
E=522.015,202m;  84°30'51"  e  112,13m  até  o  vértice  M-2070,  de  coordenadas
N=7.549.601,558m e E=522.126,822m; 78°07'33" e 125,03m até o vértice M-2071, de
coordenadas  N=7.549.627,284m  e  E=522.249,175m;  78°28'48"  e  107,34m  até  o
vértice M-2072, de coordenadas N=7.549.648,722m e E=522.354,357m; 88°11'02" e
135,30m  até  o  vértice  M-2073,  de  coordenadas  N=7.549.653,010m  e
E=522.489,589m;  74°22'35"  e  167,17m  até  o  vértice  M-2074,  de  coordenadas
N=7.549.698,031m e E=522.650,581m; 70°30'43" e 198,22m até o vértice M-2051, de
coordenadas N=7.549.764,160m e E=522.837,448m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CII – gleba 102: a descrição com área de 0,4209ha e perímetro de 596,56m, tem
início  no  vértice  M-2075,  de  coordenadas  N=7.550.073,811m  e  E=524.227,712m;
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deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 224°54'31" e 63,08m até o
vértice M-2076, de coordenadas N=7.550.029,139m e E=524.183,182m; 224°54'31" e
63,08m  até  o  vértice  M-2076,  de  coordenadas  N=7.550.029,139m  e
E=524.183,182m;  262°54'29"  e  236,75m  até  o  vértice  M-2077,  de  coordenadas
N=7.549.999,909m e E=523.948,244m; 59°46'29" e 43,39m até o vértice M-2078, de
coordenadas  N=7.550.021,752m  e  E=523.985,736m;  93°00'33"  e  81,68m  até  o
vértice M-2079, de coordenadas N=7.550.017,464m e E=524.067,305m; 68°29'01" e
87,68m  até  o  vértice  M-2080,  de  coordenadas  N=7.550.049,622m  e
E=524.148,873m;  65°24'16"  e  56,66m  até  o  vértice  M-2081,  de  coordenadas
N=7.550.073,204m e E=524.200,391m; 88°43'43" e 27,33m até o vértice M-2075, de
coordenadas N=7.550.073,811m e E=524.227,712m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CIII – gleba 103: a descrição com área de 0,1818ha e perímetro de 320,82m, tem
início  no  vértice  M-2082,  de  coordenadas  N=7.550.286,880m  e  E=524.651,807m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  182°26'58"  e  8,52m  até  o
vértice M-2083, de coordenadas N=7.550.278,371m e E=524.651,443m; 182°26'58" e
8,52m até o vértice M-2083, de coordenadas N=7.550.278,371m e E=524.651,443m;
249°35'10"  e  62,02m até  o vértice  M-2084,  de coordenadas N=7.550.256,737m e
E=524.593,314m;  260°55'56"  e  92,74m  até  o  vértice  M-2085,  de  coordenadas
N=7.550.242,122m e E=524.501,735m; 60°17'10" e 13,88m até o vértice M-2086, de
coordenadas  N=7.550.249,000m  e  E=524.513,788m;  71°56'15"  e  110,63m  até  o
vértice M-2087, de coordenadas N=7.550.283,302m e E=524.618,968m; 83°46'55" e
33,03m  até  o  vértice  M-2082,  de  coordenadas  N=7.550.286,880m  e
E=524.651,807m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro.

CIV – gleba 104: a descrição com área de 2,0595ha e perímetro de 776,17m, tem
início  no  vértice  M-2088,  de  coordenadas  N=7.553.625,280m  e  E=520.897,402m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 178°12'45" e 60,86m até o
vértice M-2089, de coordenadas N=7.553.564,446m e E=520.899,301m; 178°12'45" e
60,86m  até  o  vértice  M-2089,  de  coordenadas  N=7.553.564,446m  e
E=520.899,301m;  143°10'24"  e  130,12m  até  o  vértice  M-2090,  de  coordenadas
N=7.553.460,294m e E=520.977,292m; 143°11'04" e 88,94m até o vértice M-2091, de
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coordenadas  N=7.553.389,088m  e  E=521.030,591m;  126°13'03"  e  39,23m  até  o
vértice M-2092, de coordenadas N=7.553.365,907m e E=521.062,243m; 201°17'36" e
40,80m  até  o  vértice  M-2093,  de  coordenadas  N=7.553.327,892m  e
E=521.047,427m;  271°47'16"  e  58,31m  até  o  vértice  M-2094,  de  coordenadas
N=7.553.329,711m e E=520.989,149m; 323°39'07" e 220,92m até o vértice M-2095,
de coordenadas N=7.553.507,650m e E=520.858,209m; 358°12'30" e 68,64m até o
vértice M-2096, de coordenadas N=7.553.576,253m e E=520.856,063m; 23°24'41" e
40,32m  até  o  vértice  M-2097,  de  coordenadas  N=7.553.613,253m  e
E=520.872,084m;  64°35'31"  e  28,03m  até  o  vértice  M-2088,  de  coordenadas
N=7.553.625,280m  e  E=520.897,402m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

CV – gleba 105: a descrição com área de 0,1425ha e perímetro de 190,39m, tem
início  no  vértice  M-2098,  de  coordenadas  N=7.554.470,677m  e  E=520.878,404m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 174°34'23" e 80,10m até o
vértice M-2099, de coordenadas N=7.554.390,940m e E=520.885,979m; 174°34'23" e
80,10m  até  o  vértice  M-2099,  de  coordenadas  N=7.554.390,940m  e
E=520.885,979m;  220°36'12"  e  7,93m  até  o  vértice  M-2100,  de  coordenadas
N=7.554.384,922m e E=520.880,820m; 324°12'42" e 49,68m até o vértice M-2101, de
coordenadas  N=7.554.425,217m  e  E=520.851,770m;  30°21'53"  e  52,69m  até  o
vértice M-2098, de coordenadas N=7.554.470,677m e E=520.878,404m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

CVI – gleba 106: a descrição com área de 0,0080ha e perímetro de 70,35m, tem
início  no  vértice  M-2012,  de  coordenadas  N=7.558.147,442m  e  E=530.947,478m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  90°44'52"  e  24,19m  até  o
vértice M-2013, de coordenadas N=7.558.147,126m e E=530.971,663m; 90°44'52" e
24,19m  até  o  vértice  M-2013,  de  coordenadas  N=7.558.147,126m  e
E=530.971,663m;  125°19'42"  e  11,70m  até  o  vértice  M-2014,  de  coordenadas
N=7.558.140,362m e E=530.981,206m; 281°51'18" e 34,46m até o vértice M-2012, de
coordenadas N=7.558.147,442m e E=530.947,478m; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro.

CVII – gleba 107: a descrição com área de 1,5508ha e perímetro de 529,033m, tem
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início  no  vértice  M-2015,  de  coordenadas  N=7.547.214,152m  e  E=520.372,832m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 175°33'20" e 120,72m até o
vértice M-2016, de coordenadas N=7.547.093,790m e E=520.382,187m; 175°33'20" e
120,72m  até  o  vértice  M-2016,  de  coordenadas  N=7.547.093,790m  e
E=520.382,187m;  224°46'19"  e  114,81m  até  o  vértice  M-2017,  de  coordenadas
N=7.547.012,285m e E=520.301,329m; 295°21'21" e 49,78m até o vértice M-2018, de
coordenadas  N=7.547.033,604m  e  E=520.256,341m;  334°43'32"  e  50,65m  até  o
vértice M-2019, de coordenadas N=7.547.079,405m e E=520.234,717m; 43°14'46" e
48,45m até o vértice M-2020, de coordenadas N=7.547.114,693m e E=520.267,908m;
45°02'08"  e  72,81m  até  o  vértice  M-2021,  de  coordenadas  N=7.547.166,146m  e
E=520.319,425m;  48°02'56"  e  71,81m  até  o  vértice  M-2015,  de  coordenadas
N=7.547.214,152m  e  E=520.372,832m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

CVIII – gleba 108: a descrição com área de 0,0644ha e perímetro de 262,809m, tem
início  no  vértice  M-2022,  de  coordenadas  N=7.543.999,170m  e  E=526.223,394m;
deste,  segue com os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  99°49'44"  e  82,12m  até  o
vértice M-2023, de coordenadas N=7.543.985,152m e E=526.304,307m; 99°49'44" e
82,12m  até  o  vértice  M-2023,  de  coordenadas  N=7.543.985,152m  e
E=526.304,307m;  93°42'38"  e  48,03m  até  o  vértice  M-2024,  de  coordenadas
N=7.543.982,044m e E=526.352,234m; 267°37'21" e 76,04m até o vértice M-2025, de
coordenadas  N=7.543.978,889m  e  E=526.276,259m;  290°59'19"  e  56,62m  até  o
vértice M-2022, de coordenadas N=7.543.999,170m e E=526.223,394m; chegando ao
vértice inicial da descrição deste perímetro.

CIX – gleba 109: a descrição com área de 1,0876ha e perímetro de 807,738m, tem
início  no  vértice  M-2026,  de  coordenadas  N=7.548.021,754m  e  E=516.712,837m;
deste, segue com os seguintes azimutes e distâncias: 90°34'34" e 234,37m até o
vértice M-2027, de coordenadas N=7.548.019,398m e E=516.947,192m; 90°34'34" e
234,37m  até  o  vértice  M-2027,  de  coordenadas  N=7.548.019,398m  e
E=516.947,192m;  173°59'01"  e  81,92m  até  o  vértice  M-2028,  de  coordenadas
N=7.547.937,931m e E=516.955,778m; 193°47'54" e 112,25m até o vértice M-2029,
de coordenadas N=7.547.828,916m e E=516.929,005m; 358°16'15" e 154,28m até o
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vértice M-2030, de coordenadas N=7.547.983,124m e E=516.924,349m; 269°36'16" e
159,34m  até  o  vértice  M-2031,  de  coordenadas  N=7.547.982,024m  e
E=516.765,013m;  307°17'19"  e  65,58m  até  o  vértice  M-2026,  de  coordenadas
N=7.548.021,754m  e  E=516.712,837m;  chegando  ao  vértice  inicial  da  descrição
deste perímetro.

Sala das Reuniões, 21 de maio de 2015.
Antônio Carlos Arantes – Duarte Bechir.
Justificação: Esse projeto de lei  tem como objetivo reabrir  a discussão sobre os

ajustes nos limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio. A redação apresentada
foi  fruto  dos  trabalhos  realizados  pela  Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  entre  2011  e  2013,  com  vários  estudos  técnicos  e
audiências públicas na região. O projeto de lei também contempla duas alterações
sugeridas pela população em audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa
em 2013 e acatadas pelo Instituto Estadual de Florestas. O projeto retira do parque
2.837,47ha de áreas  de  plantio,  pastagens e  moradias,  além de incorporar  a  ele
4.993,62ha de mata nativa, fruto das negociações ocorridas nessas audiências.

A solução  apresentada  por  este  projeto  beneficia  claramente  a  população,  que
poderá continuar suas atividades produtivas sem as restrições de uma unidade de
conservação  de  proteção  integral,  e  diminui  os  encargos  do  Estado  com
desapropriações de áreas com benfeitorias. Por outro lado, no aspecto ambiental, há
um ganho em vegetação nativa preservada, abrangendo áreas de interesse ecológico
elevado.

Ao longo da tramitação do projeto, o diálogo com as comunidades locais poderá ser
aprofundado, de modo a incorporar sugestões para benefício do meio ambiente e da
população local.

Nesses termos, pedimos o apoio aos nobres parlamentares desta Casa para que
este projeto de lei prospere.

–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de
Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 803/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à Presidência do Tribunal de Justiça pedido de providências, acompanhado das notas
taquigráficas da 8º Reunião Ordinária dessa comissão, com vistas a implementar e
efetivar mecanismos para a solução pacífica e conciliatória de conflitos rurais,  por
direito à terra, e urbanos, por direito à moradia.

Nº 804/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
às  Prefeituras  Municipais  de  Belo  Horizonte,  Nova  Lima,  Rio  Acima,  Contagem,
Vespasiano,  Venda  Nova,  Ibirité  e  Ribeirão  das  Neves  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 8º Reunião Ordinária dessa comissão, com
vistas a assegurar acesso aos direitos sociais previstos na Constituição Federal, em
particular  no  art.  6º,  aos  moradores  das  ocupações  urbanas  localizadas  nos
municípios sob sua administração.

Nº 805/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Chefia  da  Polícia  Civil  e  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Estado pedido  de
providências para agilidade e empenho nas investigações e conclusão do inquérito
envolvendo a morte de Manoel Ramos de Souza – Manoel Bahia –, líder comunitário
e  coordenador  da  ocupação  Vitória,  localizada  na  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte.

Nº 806/2015, do deputado Bosco, em que solicita seja encaminhado à Secretaria de
Governo e  à Cemig  pedido  de providências  para a criação de um programa que
viabilize a iluminação e a adequação de campos de futebol no Estado. (– À Comissão
de Esporte.)

Nº 807/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
secretário  de  Defesa  Social  pedido  das  informações  que  menciona,  referentes  à
ocorrência de 50 homicídios em Juiz de Fora no período de 1º de janeiro a 5 de maio
de 2015. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  808/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público pedido de providências para ajuizamento de ação
civil pública contra a Cemig, em função da elevação significativa do preço da energia
elétrica.
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Nº  809/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  e  às  Secretarias  de  Planejamento  e  de
Fazenda  pedido  de  providências  com  vistas  à  prestação  do  serviço  de  telefonia
celular  no  Distrito  de  Umburaninha,  no  Município  de  Bertópolis,  beneficiado  pelo
programa Minas Comunica II.

Nº  810/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério Público pedido de providências com vistas à realização de
auditoria em contrato celebrado entre a Unihealth Logística Hospitalar e a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora para distribuição de medicamentos para o Sistema Único
de Saúde.

Nº  811/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Cemig pedido de providências para que seja explicitada na conta de
energia  elétrica  a  cor  da  bandeira  para  a  próxima fatura,  visto  que atualmente  a
informação consta apenas no site da Aneel e parcela expressiva da população não
tem acesso à internet.

Nº  812/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado à presidente da Copasa-MG pedido de informações consubstanciadas
em cópia da ata do dia 23/4/2015, dessa empresa, que faz referência a aporte de
R$128.000.000,00 relativo a aditivo de parceria público-privada do setor hídrico, para
cuja execução seriam empregados recursos do tesouro do Estado; e cópia do registro
desse aditivo e o fundamento legal para esse aporte. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 813/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  ao  Município  de  Santo  Antônio  do  Grama  pelas  obras
realizadas a partir de 2013.

Nº 814/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com a Associação dos Amigos do Memorial da Anistia Política do
Brasil e o Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda pelo ato público em homenagem a
Inês Etienne Romeu. (– À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 815/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Gomes, presidente da Associação Mineira
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de Cronistas Esportivos, e com toda a diretoria eleita para o período 2015-2016. (– À
Comissão de Esporte.)

Nº 816/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Paulo Roberto da Silva por sua eleição para presidente
da União Geral dos Trabalhadores no Estado e com o Sindicato dos Empregados em
Edifícios  e  Condomínios,  Empresas  de  Prestação  de  Serviços  em  Asseio,
Conservação, Higienização e Desinsetização.

Nº 817/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sindeac, Sindiasseio e Sindlurb e com o Boletim do Sindeac
pelo Primeiro Encontro de Cipeiros da Limpeza Urbana. (– Distribuídos à Comissão
do Trabalho.)

Nº  818/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres pedido de providências
para a construção de um viaduto com passarela na entrada do Município de Prata, no
entroncamento  da  Rodovia  BR-153  com  a  Rodovia  MG-497.  (–  Semelhante
proposição  foi  apresentada  anteriormente  pela  Comissão  de  Segurança  Pública.
Anexe-se  ao  Requerimento  nº  742/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do
Regimento Interno.)

Nº 819/2015, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado à Rede
Minas de Televisão pedido de providências com vistas a esclarecer, orientar, divulgar
e informar a população sobre as eleições de conselheiros tutelares previstas para
outubro de 2015.

Nº  820/2015,  da  Comissão do Trabalho,  em que solicita  seja encaminhado aos
deputados federais pelo Estado pedido de providências com vistas à aprovação do
Projeto de Lei nº 8.008/2014.

Nº  821/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria do Trabalho pedido de providências para a retomada da implantação da
Escola de Conselhos e para formalização de parceria com a Fundação de Ensino de
Contagem para a capacitação de conselheiros tutelares.

Nº  822/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Direitos Humanos pedido de providências para que seja constituído um
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observatório dos direitos da criança e do adolescente e dos conselhos tutelares do
Estado.

Nº  823/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para que constitua um
observatório dos direitos da criança e do adolescente e dos conselhos tutelares do
Estado.

Nº  824/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Desenvolvimento Social pedido de informações consubstanciadas em
um  relatório  da  implantação  do  Sistema  de  Informação  para  a  Infância  e  a
Adolescência no Estado. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  825/2015,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário  de  Direitos  Humanos  pedido  de  informações  sobre  a  situação  de
implantação  do  Sistema  de  Informação  para  a  Infância  e  a  Adolescência  nos
municípios do Estado. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  826/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das
principais necessidades da Escola Estadual Dr. Alonso Marques Ferreira, em Sete
Lagoas.

Nº  827/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das
principais necessidades da Escola Estadual Antônio Francisco de Oliveira, em Sete
Lagoas.

Nº  828/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das
principais  necessidades  da  Escola  Estadual  Paulo  Campos  Guimarães,  em  Sete
Lagoas.

Nº  829/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das
principais  necessidades  da Escola  Estadual  Ministro  Francisco  Campos,  em  Sete
Lagoas.

Nº  830/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das
principais  necessidades  da  Escola  Estadual  Maurílio  de  Jesus  Peixoto,  em  Sete
Lagoas.

Nº  831/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das
principais necessidades da Escola Estadual Edite Furst, em Sete Lagoas.

Nº  832/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das
principais  necessidades  da  Escola  Estadual  Maria  Amâncio,  em  Sete  Lagoas.  (–
Distribuídos à Comissão de Educação.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  1.339/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.940/2014.
Nº  1.340/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.070/2014.
Nº  1.341/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.366/2014.
Nº  1.342/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.481/2014.
Nº 1.343/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.343/2011.
Nº 1.344/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.379/2011.
Nº 1.345/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.027/2012.
Nº  1.346/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  às  concessionárias  Autopista  Fernão  Dias  e  Via  040  pedido  de
providências para a implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
e para o cumprimento do que determina a Lei nº 13.796, de 20/12/2000, que dispõe
sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras
de resíduos perigosos no Estado.
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Nº  1.347/2015,  do  deputado  João Leite,  em que solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 3.956/2013.

Nº 1.348/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.396/2011.

Nº 1.349/2015, do deputado Tony Carlos, em que solicita  o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.019/2014.

Nº  1.350/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.350/2012.

Nº  1.351/2015,  dos  deputados  Alencar  da  Silveira  Jr.  e  Tiago  Ulisses,  em que
solicitam o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.696/2013.

Nº 1.352/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.753/2013.

Nº 1.353/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.855/2013.

Nº 1.354/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento
do Projeto de Lei nº 1.415/2011.

Nº 1.355/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.820/2011.

Nº 1.356/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.868/2011.

Nº 1.357/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.209/2013.

Nº 1.358/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.845/2013.

Nº  1.359/2015,  do  deputado Cabo Júlio,  em que solicita  o  desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.277/2014.

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 Cultura em que solicita seja formulado voto de congratulações
com a comunidade de Resende Costa pelo aniversário desse município.
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Comunicações
– São também encaminhadas à presidência comunicações das Comissões de Meio

Ambiente, de Assuntos Municipais, de Educação e dos deputados Agostinho Patrus
Filho e Rogério Correia.

Questão de Ordem
O deputado João Leite – A nação atleticana, o Clube Atlético Mineiro está de luto.

Faleceu,  nesta  manhã,  o  Dr.  Adelmar  Cadar,  médico  do  Clube  Atlético  Mineiro,
pessoa querida em Minas Gerais, ex-presidente do Esporte Clube Sírio. Estive agora
no velório. O sepultamento será às 18 horas. Fui lá levar um abraço a Antônio Cadar.
Há uma comoção muito grande da nação atleticana,  já  que o Dr.  Adelmar  Cadar
devotou a vida dele ao filho, ao Clube Atlético Mineiro. Todos nós, ex-atletas e mesmo
os atletas atuais, temos por ele gratidão, admiração. Ele, como otorrinolaringologista,
cuidou de todos nós durante todo esse tempo. Assim, é com pesar que anunciamos
aqui na Assembleia Legislativa o passamento desse mineiro ilustre, uma pessoa que
contribuiu  muito  para  a  saúde,  para  a  medicina  em  Minas  Gerais  e  no  Brasil  e,
especialmente, devotou a sua vida ao Clube Atlético Mineiro; por isso a instituição
está de luto com a morte do eminente Dr. Adelmar Cadar. Obrigado, presidente.

O presidente – Por extensão, identificado com o sentimento do deputado João Leite
e de todos os mineiros, registramos as nossas condolências em nome da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais à família enlutada.

Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval Ângelo* – Sr. Presidente em exercício, deputado Hely Tarqüínio,

Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  assessores,  público  presente  na  Assembleia
Legislativa, minhas senhoras e meus senhores, o que me traz aqui  é o momento
histórico que estamos vivendo neste estado. Acho que as eleições de outubro do ano
passado, em Minas Gerais, foram uma profunda mudança de paradigma.

Havia  dois  modelos  em  jogo.  Um  representava  a  continuidade,  a  repetição  de
políticas,  o  outro  acenava  para  mudanças,  para  mudanças  estruturais  em  Minas
Gerais. Esse modelo era representado pelo governador Fernando Pimentel, do PT, e
por  seu  vice,  Antônio  Andrade,  do  PMDB.  Era  uma  coligação  que  tinha  ainda
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sustentação de mais  três  partidos de esquerda em Minas Gerais:  PCdoB, PRB e
Pros. Essa foi a coligação, o projeto vitorioso. Foi um projeto consagrado no 1º turno.
Para terem ideia, o projeto da continuidade não acreditava em derrota. O projeto da
continuidade tinha apoio de 50 parlamentares nesta Casa. Tinha apoio de 90% dos
prefeitos de Minas Gerais, dos 853 municípios. Se os números não são esses, são
bem próximos desses. Ao mesmo tempo, era um projeto que tinha todo o apoio das
forças empresariais do Estado.

Ao lado do Fernando Pimentel, além dos partidos, estavam as centrais sindicais de
esquerda, os sindicatos, os movimentos populares de luta, de organização, como o
Movimento de Atingidos por Barragem – MAB –, o movimento pela luta por moradia
popular  e  o  MST.  Nesse  segundo  projeto  também  havia  o  apoio  de  setores
progressistas das igrejas cristãs. Era um projeto que, se não tinha o institucional,
tinha o apoio social, o apoio popular.

É interessante que, durante a campanha, o governador Fernando Pimentel usou
como mote de campanha um  slogan que traduzia a ideia do ouvir: o que é melhor
para vocês? Queremos saber o que é melhor para vocês, dentro da visão de um
princípio  que resgata o sentido etimológico do que é democracia enquanto poder
obediencial, na verdadeira acepção do que representa essa palavra, ob audire, ouvir
o outro, no caso, ouvir a sociedade. Acompanhando o governador Fernando Pimentel
pelo interior do Estado, observamos que ele insistia muito nisto: Minas não é ouvida.
Temos muitas Minas, mas o clamor, o desejo, o sofrimento dessas Minas não eram
ouvidos pela sociedade.

Pois bem, passadas as eleições, tivemos uma transição – fiz parte dela – muito
difícil e tumultuada. Dados não eram fornecidos – apesar de haver uma lei estadual e
uma lei federal que estabelecem isso –, principalmente dados tributários ou dados
sobre a dívida.

Lembro-me muito bem de que um componente da equipe de transição, em uma
reunião, disse o seguinte: “Se consultássemos a internet, talvez teríamos muito mais
dados do que os que os secretários estão passando”. Pasmem todos vocês, os dados
tributários e das empresas estatais foram informados lá por dezembro adentro, nas
últimas reuniões da equipe de transição, quando deveria ser o contrário!
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Na campanha, bem como na Caravana da Participação, o governador Fernando
Pimentel e o seu vice, Toninho Andrade, assinaram muitos compromissos com esses
movimentos  de  organização  da  sociedade,  de  luta,  de  transformação  social.
Imaginávamos: como vamos encontrar o Estado? Será possível esses acordos serem
cumpridos? Quando o governador Fernando Pimentel assinou com os professores,
por meio do Sind-UTE e da Adeomg, o compromisso de pagar o piso salarial, lembro-
me de que comentei com o candidato: “Governador, será que teremos condições de
fazer isso?”. A resposta dele foi muito simples e direta: “Durval, se é para ganharmos,
que seja para mudar. Se é para permanecer como estava nestes 12 anos, que o
PSDB  e  seus  partidos  aliados  continuem  no  poder”.  Tomamos  posse  em  1º  de
janeiro, esta Assembleia em 1º de fevereiro, e o que vimos no Estado foi um caos
muito maior, um déficit orçamentário de R$7.200.000.000,00, que mostrou, de forma
muito clara, que os dois pilares da propaganda oficial que tinha alimentado durante
muitos e muitos anos o imaginário de um governo bom, competente, em Minas Gerais
haviam ruído. Um dos pilares era o choque de gestão, palavrinhas mágicas. Diziam
que estavam exportando o choque de gestão, mas não o encontramos.

Quando analisamos a situação da segurança, vemos que faltam até computadores
em delegacias. Outro dia fui testemunha na delegacia de crimes cibernéticos e ouvi
do delegado: “Aqui não tenho computador, uso o meu computador pessoal”. Isso na
delegacia  de  crimes  cibernéticos,  que  precisa  fazer  interceptação,  que  precisa
interagir com empresas de telefonia. Quer dizer, vê-se o sucateamento da máquina.
Que choque de gestão é esse!? Que choque de gestão é esse em que, na primeira
semana, o secretário Bernardo Santana descobriu que 700 agentes penitenciários, já
demitidos, alguns há dois anos, deputado Celinho do Sinttrocel, ainda recebiam seus
salários!?  Mas  não  era  por  suborno,  não  era  por  maldade,  era  a  ineficiência,  a
incompetência da máquina do chamado choque de gestão. Tenho a certeza de que as
pessoas  que administravam não iam querer  continuar  pagando  – muitos  agentes
penitenciários, alguns demitidos até por processo administrativo –, mas o dinheiro
caía na conta.

Outras  palavras  mágicas,  antes  de  conceder  o  aparte,  com  muita  alegria,  ao
deputado Léo Portela,  nosso vice-líder,  era  a questão do déficit  zero.  Que déficit
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zero? Vimos que havia um déficit de R$7.200.000.000,00 no orçamento deste ano,
que se foi acumulando, no decorrer dos últimos 7 anos principalmente, dos 12 anos
de governo, um déficit anual de R$1.000.000.000,00. Esse déficit era mascarado por
meio  de  anulação  de  empenhos,  que  aconteceram  com  as  nossas  emendas
parlamentares, e por meio de empréstimos que eram jogados em rubrica errada, para
dar  a  impressão  que  se  estava  zerando  a  conta.  Isso  quando havia  uma dívida
fundada  de  R$18.900.000.000,00  e  uma  dívida  com  a  União  de
R$14.000.000.000,00, que, somadas, estão hoje em R$90.000.000.000,00. Acho que
esses dois pilares desmoronaram, caíram.

O deputado Léo Portela (em aparte) – Agradeço a participação, deputado Durval.
Participar do seu discurso, da sua manifestação, é motivo de alegria para o PR, assim
como também, como vice-líder,  compor  este novo tempo em Minas Gerais.  É um
tempo de pés no chão, um tempo em que não temos medo de expor as dificuldades
do Estado e enfrentá-las.

Vivemos em Minas Gerais períodos de total obscuridade em relação aos dados do
Estado. Os dados não eram revelados. Vozes neste Plenário eram caladas. Outro dia,
deputado  Durval,  para  meu  espanto,  conversando  com  uma  servidora  da  Casa,
agente da Polícia Legislativa, encarei a seguinte realidade que essa servidora me
disse:  “Deputado,  engraçado,  nesta  nova  legislatura  há  fila  para  falar,  todos  os
deputados podem falar, manifestar-se”. Não víamos isso nos últimos anos, era uma
ditadura. Havia uma sombra que pairava sobre a vida, sobre o exercício parlamentar.
Não se podia expor  a  realidade do Estado,  não se  podia  mostrar  e enfrentar  as
verdades cruéis que assolavam Minas Gerais.  Hoje já não é assim, todos querem
falar,  todos podem falar,  todos têm voz e vez neste tempo, em que escutamos e
ouvimos para governar.

O secretário Bernardo Santana esteve aqui hoje e mostrou a realidade do Estado.
Hoje  estamos  com  5  mil  viaturas  estragadas,  destruídas  nos  pátios  do  Estado.
Assumimos a Secretaria de Defesa Social assim, entre outras mazelas, entre outros
absurdos.

Nestes  seis  primeiros  meses,  o  governador  Fernando  Pimentel  já  autorizou  a
contratação de novos 4 mil policiais.
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O deputado Durval Ângelo* – Vão abrir licitação para 2.800 viaturas somente para a
Polícia Militar. E vai chegar a 9 mil policiais.

O deputado Léo Portela (em aparte) – Exatamente. O deputado Cabo Júlio está nos
municiando com  novos  dados.  Quatro  mil  policiais  diante  de  um grande déficit  é
pouco? Vocês podem perguntar: são apenas 4 mil policiais? Não são somente 4 mil
policiais, são 4 mil policiais em seis meses de governo. Em seis meses de governo,
estamos arrumando a casa e nos apropriando do  slogan que os companheiros do
PMDB estão usando na sua propaganda política: “Estamos em tempo de arrumar a
casa”.  Estamos arrumando a casa, enfrentando com verdade, com coragem, com
audácia, com intrepidez e, principalmente, com liberdade de exercício parlamentar. O
governador  Fernando  Pimentel  é  assim,  é  um  homem  democrata,  é  um  homem
republicano, é um homem que ouve para governar.

O  deputado  Durval  Ângelo*  –  Quero  dizer  que  as  promessas  de  campanha
começam a ser cumpridas.

Primeiro,  quero  destacar  a  situação  dos  servidores  administrativos  da  área  da
defesa social e elogiar o deputado Cabo Júlio, pela conexão, pela ponte que tem feito
com o governo para resolver a grave injustiça dos administrativos. Parabéns, Cabo
Júlio.  V.  Exa.  é  essa  interlocução  do  Poder,  da  bancada  do  governo  com  o
governador Fernando Pimentel.

Na educação, o piso está vindo aí,  é realidade. Ao mesmo tempo, está vindo a
equiparação  com os  aposentados.  Aqui,  anuncio  o  fim  dos  subsídios,  a  volta  da
carreira  na  educação.  O  deputado  Rogério  Correia  tem  tido  papel  central  nessa
questão.

Um outro compromisso é com a saúde, também na negociação em quatro anos. É
evidente que temos de ter o olhar que a Asthemg sempre tem: o atendimento ao
cidadão e à cidadã, não somente a questão dos servidores. O deputado Doutor Jean
tem tido papel importante nessa temática.

Quero  registrar  outro  compromisso assumido com a  UGT, que é  o  piso salarial
regional de Minas Gerais. O deputado Celinho do Sinttrocel tem um projeto nesse
sentido, que vamos tentar desenvolver: a reivindicação das centrais sindicais.

Uma reivindicação para que Minas seja o 5º ou o 6º estado do Brasil a ter um piso
de salário mínimo regional maior do que o piso geral.
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Portanto,  estamos  vendo  que  esse  governo  trabalha  em  conjunto  com  os
deputados, com a Assembleia, resgata o valor e a importância do Poder Legislativo.
Isso conta muito. Parabéns, governador Fernando Pimentel. Nós temos orgulho de
pertencer aqui à base do governo do Estado de Minas Gerais.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Douglas Melo.
O  deputado  Douglas  Melo  –  Boa  tarde,  presidente,  deputados  e  deputadas,

telespectadores  da  TV Assembleia.  Hoje  vim  aqui  com  imenso  orgulho  por  uma
batalha  que  já  vem  sendo  travada  há  anos,  e  agora  acredito  que  não  só  os
profissionais beneficiados, mas o povo de Minas comemoram o anúncio do governo
de Minas do reajuste de quase 32% para os nossos professores até 2017. Desde
quando era  vereador  em Sete  Lagoas  venho lutando diretamente pela segurança
pública  do  município.  E  como  o  nosso  amigo  Sargento  Rodrigues,  que  é  um
profissional  da  área,  assim  como o  deputado  Cabo  Júlio,  sabemos  que  um  dos
fatores que mais pesa para que um cidadão do bem passe para o lado do crime é
justamente  a  falta  de  educação  e  de  oportunidade.  E  não  tem  como  falar  de
segurança neste estado se não valorizarmos os que estão dentro das salas de aula,
fazendo o que as famílias muitas vezes não conseguem fazer. Esses são os nossos
professores, que há anos esperavam um anúncio como esse, que não é uma vitória
somente deles, mas também do povo mineiro, que sabe da importância do professor
dentro da sala de aula ou em qualquer lugar que vá.

Eu,  que  sou  vice-presidente  da  Comissão  de  Educação,  estou  acompanhando
desde o início do governo Fernando Pimentel as negociações com o Sind-UTE e a
esperança dos profissionais de educação para que esse anúncio fosse feito. E posso
dizer  que  o  governo  Fernando  Pimentel  fez  esse  anúncio  antes  mesmo  que  os
próprios profissionais da educação imaginassem. O governador Fernando Pimentel
começa a seguir um caminho não só de esperança, mas, na minha opinião, de algo
que  é  concreto,  daquilo  pelo  qual  realmente  os  professores  lutam  e  daquilo  que
poderão fazer  a  partir  de  agora  com a  motivação que vem simplesmente  com o
reconhecimento, que deveria ter acontecido de forma espontânea há muito tempo.

Não quero entrar no mérito de se no passado o Estado tinha condições ou não,
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mas,  deputado  Cabo  Júlio,  no  momento  em  que  o  governo  Fernando  Pimentel
começou  a  trabalhar,  anunciou  a  dívida  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Muitos
imaginaram  que  esse  governo  não  faria  nada,  que  ficaria  de  braços  cruzados
justamente porque a dívida do Estado era tão grande. Mas o governo faz o contrário.
Ele mostra as dificuldades e já consegue vencer uma batalha em prol de todos os
mineiros e dos nossos professores. Ele anuncia esse reajuste, mesmo no início do
mandato, com tantas dificuldades. O governador Fernando Pimentel faz esse anúncio
em prol dos nossos professores, o que beneficia todo o povo mineiro. Como membro
da Comissão de Educação, como deputado desta Casa, o que me orgulha muito –
antes de tudo como mineiro que sou, que espera um estado mais organizado e com
mais segurança –, posso dizer que o nosso governador surpreende em meio à crise,
já fazendo um anúncio como este.

Mas  surpreende  sobretudo  por  sua  hombridade  e  por  cumprir  o  compromisso
assumido durante a campanha de valorizar aqueles que devem ser valorizados antes
de qualquer outro profissional, porque são eles que nos ensinam a trabalhar e a ser
cidadãos ainda melhores: os nossos professores.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)*  –  Quero  parabenizar  o  deputado
Douglas Melo pela abordagem tão pertinente desse tema porque o que se fez nesses
cinco meses foi exatamente o que não se fez nos últimos 12 anos.

O alcance desse acordo de reposição salarial vai muito além do que se esperava
porque ele atinge até mesmo os inativos. Ou seja, há uma justa correção de salário
para que os professores e os profissionais de educação em Minas Gerais recebam o
piso nacional, como merece a categoria. Eu, que participei de várias discussões nas
legislaturas  anteriores  e  acompanhei  momentos  dificílimos  de  greve,  porque  não
havia  diálogo,  por  mais  de  uma vez apresentei  dessa tribuna,  deputado Douglas
Melo,  não contracheques,  mas “contrachoques”,  documentos  que  mostravam que
havia professores recebendo menos de um salário mínimo, o que é inconstitucional.
De fato, a categoria não podia continuar assim.

Outra grande vitória veio ontem, quando o Supremo, atendendo a uma demanda do
governador Fernando Pimentel, estendeu o prazo até dezembro, permitindo que ele
arrume a casa de alguma forma. A casa está sendo arrumada, e não só no que diz
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respeito à educação. Para dar um exemplo, ao assumir a maior malha federal do
País, o governo de Minas dá um passo muito importante, negociando com a iniciativa
privada o cuidado com essas estradas. Quero crer que, nesses primeiros quatro anos
de mandato do governador Fernando Pimentel, teremos um tempo totalmente novo.
Aliás,  isso  já  tem  se  mostrado  pela  adoção  do  diálogo  e  pela  apresentação  de
soluções, não apenas de discursos.

Agradeço a V. Exa., pois o querido deputado Cabo Júlio também quer aparteá-lo e o
tempo  de  que  dispomos  não  nos  permite  expor  tudo  o  que  gostaríamos.  Muito
obrigado por me ceder parte do seu precioso tempo.

O deputado Douglas Melo – Sou eu quem agradece a contribuição do deputado,
como sempre muito pertinente, lembrando que são 135 mil professores que, pelo que
imagino,  devem  estar  comemorando  o  que  é  deles  por  direito.  Mais  uma  vez,
manifesto  meu  orgulho  por  ter  acreditado  neste  governo  desde  o  início  do  meu
mandato como deputado. Mas acredito que muito ainda está por vir, porque, se nesse
início, mesmo com a nebulosidade causada pela crise que vivemos e com uma dívida
enorme, o governador Fernando Pimentel já conseguiu olhar por aqueles que há anos
estavam na fila de espera, outros benefícios virão.

Como foi muito bem dito pelo deputado, quanto à Lei nº 100, conseguimos uma
vitória  que,  embora  não  seja  definitiva,  dá  ao  menos  um  tempo para  que  essas
pessoas possam preparar-se para lidar com um problema que é real. Trata-se de uma
lei, e lei não se discute.

O  governo  Fernando  Pimentel  discutiu  o  social.  Muitas  vezes  ficamos  presos,
deputado Cabo Júlio,  às leis e nos esquecemos daqueles que precisam da nossa
atenção, e os profissionais da Lei nº 100 passaram por isso. Então o governador foi
até Brasília e lutou, junto também com esta Casa, para que as pessoas que estão
sendo prejudicadas pudessem ter pelo menos um tempo maior para se adaptarem à
nova situação, e o prazo foi dado até o final do ano. Eu acredito que pelo menos esse
alento existe para os profissionais que estão sendo prejudicados por uma lei. Lei é lei
e não se discute, mas o lado social foi respeitado pelo nosso governador.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* – Deputado Douglas Melo, quero, inicialmente,
parabenizá-lo pela qualidade do mandato e pela qualidade da discussão durante seu
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mandato. Considero isso muito bacana porque V. Exa., quando discute um tema, o
faz com profundidade. Lembro-me de V. Exa.,  há poucos dias, defendendo a sua
cidade, a sua região, no tocante à instalação da Risp em Sete Lagoas. É justo, pleno.
V. Exa. tem legitimidade para isso, e eu gosto muito de alguém que vai à tribuna e faz
um  debate  com  qualidade,  não  fica  divagando,  contando  história,  e  V.  Exa.  tem
qualidade naquilo que fala.

V. Exa. hoje escolheu o tema educação. Ser professor no Brasil, lamentavelmente,
é um sacerdócio. A gente paga muito pouco para alguém de quem esperamos muito –
então é um sacerdócio no Brasil. Quando o governador Pimentel assumiu o governo
e fez aquele diagnóstico de um mundo financeiro o pior possível, esperava-se que ele
ficasse lamentando isso por quatro anos e não resolvesse o problema. Ocorreu o
contrário,  ele encarou os problemas. E os professores eram um problema que se
arrastava. Houve aqui, no ano passado ou retrasado, uma greve que durou 110, 111
dias, e não se discutia ou não se resolvia o problema. E o governador encarou o
problema, chamou a categoria para conversar, para fazer um debate de alto nível. Foi
uma coisa muito interessante, pois estava lá um representante do governo que, há
pouco tempo, estava criticando-o por falta de uma solução. Estava lá assinando um
acordo com o governo, reconhecendo que ele atendeu, em parte, essa legitimidade.
Então acho muito bacana e quero dar os parabéns a V. Exa.

Quero, ao mesmo tempo, aproveitar este espaço, já agradecendo a V. Exa., para
dizer-lhe que há pouco fizemos uma reclamação que tem a ver com a sua luta relativa
à Risp em Sete Lagoas.

Na  cidade  de  Bom  Despacho,  a  Polícia  Militar  reuniu  a  comunidade  e  disse:
“Olhem,  precisamos  construir  a  Companhia  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito.  Custa
R$540.000,00  e  o  governo  não  tem  dinheiro”.  A  comunidade  se  uniu  e  doou
R$500.000,00 para a construção de uma companhia.  Bacana!  Dos R$540.000,00,
R$500.000,00 foram doados pela comunidade. Agora, o coronel que chegou lá, Cel.
Laércio dos Reis, disse que vai retirar a companhia de Bom Despacho e levar para
Divinópolis.  Do  ponto  de  vista  técnico,  até  acho que teria  de  retirá-la,  devido  ao
tamanho  da  cidade,  mas  nós  vamos  falar  o  que  para  a  comunidade?  Os
R$500.000,00  que  vocês  deram  agora  vão  ser  jogados  no  lixo?  Então  acho  um
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desrespeito por essa política de polícia comunitária em que a sociedade só entra com
o dinheiro.

Fica aqui o nosso protesto. Vamos fazer uma audiência pública em Bom Despacho,
no dia 3, e eu gostaria de convidar V. Exa. para participar, para que não se retire
aquilo que foi construído com o dinheiro da comunidade e que deveria ser obrigação
do Estado. Parabéns a V. Exa. pela qualidade do seu mandato.

O deputado Douglas Melo – Obrigado, deputado Cabo Júlio.
O deputado Dirceu Ribeiro (em aparte)* – Agradeço a V. Exa. por me tratar como

um professor, porque, na verdade, eu não o sou, mas sou um defensor da classe.
Sempre pautei a minha vida pela defesa da educação, porque entendo que só pela
educação vamos ter alguma coisa neste Brasil.

Quero parabenizar V. Exa. pelo seu pronunciamento e, ao mesmo tempo, externar a
alegria que sentimos com a decisão do STF de prorrogar para dezembro o prazo para
a questão dos 59 mil professores, serventes e cantineiras. Isso porque nós, como V.
Exa., participamos das reuniões e estamos preocupados com essa classe, com essas
pessoas  que  estão  aí  perdendo  a  sua  profissão,  perdendo  o  seu  direito  de  se
aposentar e de ter uma vida com dignidade.

Várias vezes estamos nos reunindo e procurando uma solução. Como V. Exa. e os
demais  companheiros  estão  dizendo,  tenho  certeza  de  que  chegaremos  a  um
denominador comum e encontraremos uma solução para esses 59 mil funcionários
da educação que estão na pendência de perder o emprego e a sua aposentadoria.

Aproveito para agradecer a V. Exa., elogiá-lo e parabenizá-lo pela fala, pela forma
como também defende a educação, pela maneira simples, mas tranquila, de dizer
que  só  com a  educação chegaremos  a  alguma lugar  e  pensaremos num Estado
melhor.

Nesta  oportunidade,  parabenizo  também  o  governador  Fernando  Pimentel  pela
forma ousada de conceder esse aumento e corrigir, para que os professores tenham
o que sempre sonharam: uma classe com mais dignidade e solidez. Nesses quatro
anos que temos pela frente, esperamos fazer com que a educação em Minas Gerais
seja  exemplo  neste  Brasil,  que  o  nosso  povo  e  os  nossos  jovens  tenham  a
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capacidade de mostrar ao Brasil  que somos capazes,  temos direitos, queremos e
gostamos disso. Muito obrigado.

O  deputado  Douglas  Melo  –  Só  quero  lembrar  a  audiência  pública  que  a
Assembleia  Legislativa  realizou  na  cidade  de  Sete  Lagoas  na  semana  passada.
Ocorreu  por  meio  de um requerimento  nosso muito importante.  Contamos com a
presença de várias autoridades, como as Polícias Militar e Civil,  representantes do
governo e o subsecretário. Esperamos que realmente Sete Lagoas e região recebam,
o mais rápido possível, mais efetivo das Polícias Militar e Civil. O número de assaltos
é muito grande naquela região, mas a Polícia Militar de Sete Lagoas, juntamente com
o policiamento de Curvelo, já está realizando uma força-tarefa na cidade. Estivemos
com o Comte. Bianchini e o Ten.-Cel. Prates, e isso ficou definido. Tenho certeza de
que, em breve, a população já poderá colher frutos dessa junção.

Sr. Presidente, queremos pedir também à Via 040, que é a empresa responsável
hoje  pela  BR-040,  principalmente  no  trecho  Sete  Lagoas-Belo  Horizonte,  que
verifique a  possibilidade  de  realizar  as  obras  à  noite.  É  um  absurdo  o  que  está
acontecendo.  A pessoa  sai  de  Sete  Lagoas  e  Paraopeba  e,  para  chegar  a  Belo
Horizonte,  demora  mais  de  1  hora  porque  fica  preso  no  trânsito.  Se  a  empresa
receberá por um serviço prestado de qualidade, tem de começar a prestá-lo desde já
e realizar as obras à noite. É o que tenho a dizer. Obrigado, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Celinho do Sinttrocel.
O deputado Celinho do Sinttrocel – Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
caros telespectadores e telespectadoras da nossa TV Assembleia, boa tarde a todos.

No dia 13 de maio, quando completamos 127 anos da Lei Áurea, o Ministério do
Trabalho e Emprego apresentou um balanço das atividades do Grupo Especial de
Fiscalização que atua no combate ao trabalho escravo no País. Nos últimos 20 anos,
foram  feitos  48.720  resgates  pelo  grupo  especial.  Em  2014,  foram  1.674  casos
registrados no Brasil, sendo que 380 no nosso Estado de Minas Gerais. Das cinco
ações fiscais em que encontraram maior quantidade de trabalhadores, duas foram
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feitas  na  construção civil  e  em ambientes  urbanos,  sendo que uma delas  foi  em
Conceição do Mato Dentro, onde foram resgatados 67 trabalhadores.

Já em 2015, o canteiro da Mina do Pico, em Itabirito, da Vale do Rio do Doce, foi
interditado,  e  a  empresa  responsabilizada  por  submeter  309  pessoas  a  trabalho
análogo ao de escravo. As vítimas eram, em sua grande maioria, motoristas. Estamos
falando de trabalho escravo na maior produtora de minério de ferro do mundo, que viu
seu lucro saltar 729%, ou seja, para R$954.000.000,00, em 2014.

Em  2013  apresentei  requerimento  ao  então  governador  Antonio  Anastasia
solicitando a criação da comissão estadual de erradicação do trabalho escravo em
nosso estado. Nada foi feito. O resultado está aí: Minas Gerais é recordista nacional
de trabalho escravo. Basta. Vamos unir forças progressistas e democráticas de nosso
povo e colocar um fim nesta inadmissível realidade.

Na nova legislatura dirigi  novo requerimento, desta vez ao governador Fernando
Pimentel.  Para  discutir  o  assunto,  solicitei  também  reunião  com  o  secretário  de
Direitos  Humanos,  Participação  Social  e  Cidadania,  deputado  Nilmário  Miranda.
Tenho certeza de que em breve vamos comemorar a criação da comissão estadual e
a nossa entrada no circuito nacional de combate ao trabalho escravo. O governador
Fernando Pimentel já deixou clara uma das marcas de seu governo: o respeito para
com os trabalhadores públicos e suas representações sindicais, como pronunciado
pelo nosso líder de governo, deputado Durval Ângelo.

Dois exemplos merecem novamente nosso destaque: as discussões, negociações e
propostas apresentadas aos trabalhadores da educação e seu sindicato, o Sind-UTE,
e, da mesma forma, as discussões, as negociações e as propostas apresentadas aos
trabalhadores da saúde através do Sind-Saúde e da Asthemg. Em ambos os casos,
os servidores estão vivendo relações novas, democráticas e transparentes, longe da
intolerância e do autoritarismo vividos nas últimas décadas.

Depois de muito diálogo, os servidores e o governo do Estado selaram um acordo
mediado  pelo  deputado  Rogério  Correia.  O  entendimento  com  a  educação  está
materializado  no  PL nº  1.504,  que  dispõe  sobre  a  política  de  remuneração  das
carreiras  dos  profissionais  da  educação  básica  do  Poder  Executivo.  Nele  estão
garantidos o fim dos subsídios, o reajuste para as carreiras da educação básica –
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incluindo  os  aposentados  –,  a  reestruturação  das  carreiras,  o  novo  modelo  de
remuneração  e  os  benefícios  para  diretores  de  escola.  Além  disso,  também  foi
garantido o acesso à merenda escolar, a nomeação de 15 mil servidores e a anistia
dos  períodos  de  greve.  Despidos  de  qualquer  disputa  política  menor,  todos  os
deputados desta Casa têm de ajudar na tramitação rápida do projeto para que os
professores possam receber seu aumento já no mês de junho. Por isso contamos
com o apoio de todos.

Na saúde, o acordo garante o aumento salarial e a constituição de um espaço de
diálogo para discussão da carreira e a redução da jornada de trabalho. Sem dúvida,
são  conquistas  fundamentais  da  categoria  que  em  breve  virão  na  forma  de
proposição do governo.

Para  que  a  redução  da  jornada  seja  uma  conquista  permanente,  convido  os
deputados  a  aprovarem  o  Projeto  de  Lei  nº  691,  de  minha  autoria,  que reduz a
jornada da enfermagem no setor público para 30 horas semanais.

A escolha governamental de buscar valorizar direitos é uma referência e deve ser
seguida por todos, tanto do setor público como do setor privado. Por isso parabenizo
todos os envolvidos pela  maturidade e respeito  mútuo:  os  servidores públicos da
educação  e  da  saúde,  as  entidades  sindicais  e  seus  dirigentes,  a  secretária  de
Educação, Macaé Evaristo; os secretários de Saúde, Fausto Pereira dos Santos, e de
Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães; e, em especial, o governador Fernando
Pimentel.

Outra  medida  que precisa  ser  valorizada  por  esta  Casa e  seus  deputados  é o
pagamento  do  Piso  Mineiro  de  Assistência  Social,  que  regulariza  as  relações  do
Estado com os municípios. O piso mineiro é um recurso previsto por lei estadual que
complementa o financiamento para ações de assistência social para todas as cidades
do Estado. Foram mais de R$13.500.000,00 depositados nas contas de 853 cidades.
O repasse, mês a mês, permitirá que os municípios planejem melhor suas ações.

Fica aqui também o registro das mudanças positivas promovidas pelo secretário de
Trabalho e Desenvolvimento Social, o companheiro e amigo deputado André Quintão,
que  corrige  todos  os  equívocos  cometidos  pelo  governo  passado  nas  ações  de
assistência social.
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A nota triste vem do Vale do Aço: a Usiminas anunciou para o dia 31 de maio o
desligamento do Alto-Forno nº 1 de Ipatinga. O objetivo é reduzir a produção de ferro-
gusa diante das condições adversas vividas pelo setor siderúrgico. As autoridades
competentes,  tanto  em  âmbito  nacional  como  estadual,  têm  de  tomar  iniciativas
urgentes para reverter o aprofundamento dos efeitos da crise. Não será com medidas
recessivas  ou  com  mais  sacrifícios  para  as  classes  trabalhadoras  que  nos
recuperaremos. Para tirar  o País da crise, é preciso garantir  postos de trabalho e
direitos  trabalhistas  e  sociais  dos  trabalhadores  e,  ao  mesmo tempo,  proteger  e
fortalecer as forças produtivas – no caso, as indústrias siderúrgicas, um dos pilares
da economia mineira e, em particular, do Vale do Aço.

Por  fim,  convido  todos  os  deputados  e  deputadas  e  todos  os  interessados  a
participar, no dia 29 de maio, da entrega do título de Cidadão Honorário de Minas
Gerais  ao  senador  Paulo  Paim,  por  sua  trajetória  em  defesa  dos  direitos  dos
trabalhadores  aposentados  e  pensionistas  de  nosso  país  e  do  povo  brasileiro.
Merecedor tanto quanto admiração quanto de respeito, Paulo Paim é uma inspiração
para minha atuação nesta Casa e para o conjunto da militância popular de nosso
estado.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  –  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,
parabéns pelo pronunciamento. Em rápidas palavras, V. Exa. tocou nos assuntos que
permeiam a nossa conjuntura do ponto de vista nacional. Concordo com V. Exa., o
Brasil  precisa ter  um rumo contrário  ao procedimento conservador e neoliberal no
mundo.  Portanto,  o  Brasil  precisa  seguir  o  rumo  do  desenvolvimento  social  e
econômico, por meio do processo de divisão de rendas e de justiça social. Isso não
pode  ser  feito  sem  o  apoio  dos  trabalhadores,  dos  sindicatos,  das  organizações
populares, enfim, da organização social. Então queria parabenizá-lo por esse aspecto
da conjuntura nacional que V. Exa. rapidamente citou.

Deu também um panorama da conjuntura mineira em pouco tempo de mudança de
governo. Os paradigmas mudaram, e isso é um sintoma importante nesta conjuntura
estadual.

Concordo  com  V.  Exa.  quanto  aos  pontos  expostos  como  avanço.  Acrescento
alguns,  por exemplo,  em relação à criação de duas importantes secretarias:  a de
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agricultura  familiar,  reforma  agrária  e  desenvolvimento  agrário  e  a  de  direitos
humanos e promoção da cidadania. São peças-chave também para um programa
social desse governo, que conseguimos aprovar aqui.

Aprovamos também um orçamento real e não uma peça de ficção. Algo que mostra
ao povo mineiro o tamanho da nossa crise, dos problemas, mas que também aponta
soluções, como um orçamento em que os 25% da educação e os 12% da saúde
foram respeitados.

V.  Exa.  citou  também  os  servidores  públicos,  tratados  agora  como  servidores,
professores tratados como professores e não como bandidos ou alguém de fora da
sociedade,  que  causa  problemas  a  nossa  sociedade.  Ao  contrário,  servidores
públicos são solução e têm de ser tratados com diálogo, propostas e acordos, mesmo
que o governo não possa atender todas de uma vez. Mas é obrigação do governo
dialogar com esse setor, porque sem ele não tocamos o Estado, não fazemos justiça
social,  não  melhoramos  o  sistema educacional  e  a  saúde.  Estão  de  parabéns  o
governo Pimentel e principalmente os sindicatos, que souberam também fazer uma
negociação, colocaram as suas bandeiras, negociaram e avançaram nas conquistas.

Queria  chamar  a  atenção  de  V.  Exa.  quanto  a  outro  ponto  também  muito
importante,  em relação ao que o governo dará um passo decisivo:  a criação dos
fóruns regionais de governo, cujo lançamento, o governador está pensando fazer no
início  de  junho.  Os  fóruns  serão  instâncias  de  governo,  em  que  parlamentares,
entidades  da  sociedade  civil,  patronal,  trabalhadores,  prefeitos  e  vereadores
participarão  do  modelo  de  desenvolvimento  regional,  uma  das  peças-chave  do
governo Pimentel. Esse será o nosso próximo passo, ou seja, organizar o povo e a
sociedade para desenvolver Minas Gerais.

O governo tem um rumo, que é bem diferente do que estava acontecendo, mas é
um rumo que já mostra sucesso. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O  deputado  Celinho  do  Sinttrocel*  –  obrigado,  deputado  Rogério  Correia.
Finalizando, Sr. Presidente, quero fazer um apelo para que os senadores do Estado
de Minas Gerais possam votar em favor dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso
país, votando contra o PL nº 4.330, que propõe a terceirização em nosso país, tirando
direitos, precarizando, aumentando acidentes de trabalho. Aqui  faço um apelo aos
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três senadores do nosso estado, quando da votação desse projeto de lei,  que se
encontra no Senado,  para que possam dar uma atenção especial,  como o nosso
governador Fernando Pimentel tem dado aos trabalhadores de Minas, votando contra
o PL nº 4.330, que vai consideravelmente prejudicar ainda mais os trabalhadores do
nosso estado, rasgando a CLT, uma das maiores vitórias e conquistas do nosso país.
Muito obrigado, presidente.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado João Leite.
O  deputado  João  Leite*  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

telespectadores da TV Assembleia, público que acompanha a reunião da Assembleia
Legislativa,  boa tarde.  Sr.  Presidente,  vimos aqui  a Minas Gerais  que não existe.
Ocuparam esta tribuna alguns deputados para falar de uma Minas Gerais que quero
saber  onde  está.  Dizem  que  os  professores  estão  rindo  em  Minas  Gerais.  Os
telefonemas  que  recebo  são  de  professores  chorando.  Dizem  que  a  decisão  do
governador Pimentel teria feito a alegria dos comtemplados pela Lei nº 100. Mas eles
estão chorando, estão falando em greve.

O PT é algo impressionante, acha que o Brasil é o País das maravilhas, mas é só
desemprego; que Minas Gerais é o Estado das maravilhas; agora, em Minas Gerais,
tudo se  transformou porque o  PT,  que é  centro  do  universo,  chegou ao poder  e
mudou tudo. Disseram que os servidores contemplados pela Lei nº 100 estão rindo,
mas eles estão chorando. O PT beneficiou 45 mil servidores. Que bom! E os outros?
E os 49 mil servidores da Lei nº 100? E os outros 68 mil servidores que vão embora
no final  do ano sem aposentadoria?  Que PT é esse que tira  a aposentadoria  do
trabalhador?  E  vem  deputado aqui  defender  o  que  aconteceu no Supremo,  essa
traição  aos  trabalhadores.  O  PT  traiu  os  trabalhadores  e  as  trabalhadoras.  Não
aceitamos isso.

Há um deputado sentado aí no parecer sobre a PEC nº 3. Já são sete suicídios de
servidores contemplados pela Lei nº 100, cantineira e professor. E dizem que eles
estão rindo. Rindo de quê? Eles estão chorando, sofrendo. E um partido insensível
acha  que  tudo  mudou  em  Minas  Gerais,  que  agora  Minas  Gerais  é  o  estado-
maravilha, que agora entrou Pimentel e resolveu todos os problemas, e que agora as
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questões ligadas à Lei nº 100 estão resolvidas, porque o advogado do PT, o Sr. Dias
Toffoli,  achava  que  ia  arrebentar  com  Aécio  Neves,  mas  trabalhadores  e
trabalhadoras é que estão se suicidando. Cadê o coração desse PT? Que partido dos
trabalhadores  o  quê?  E  ainda  sobe  deputado  a  esta  tribuna  para  defender  essa
vergonha que estão fazendo em Minas Gerais. Isso é uma vergonha.

Vejam o que está acontecendo. Uma viatura da Polícia Militar aguarda 40 horas
para  ser  recebida  numa delegacia.  Os  policiais  militares,  com  presos  dentro  das
celas, atrás, na viatura, e as ruas abandonadas porque não têm policiamento. E aqui
na Assembleia Legislativa, ocupam a tribuna, e alguns... Parece que entregaram um
texto a eles, vêm aqui e leem: “Nunca antes na história de Minas Gerais blá-blá-blá,
blá-blá-blá, blá-blá-blá”. Enquanto isso, a criminalidade vai aumentando, e as armas
tomando conta da região metropolitana.

Meus amigos do aglomerado disseram: “Nunca” – e é nunca mesmo – “na história
tivemos tantas armas nos aglomerados como temos agora”. E aqui, na Assembleia
Legislativa, tudo parece estar uma maravilha. Não é possível que no gabinete desse
deputado não tem gente buscando emprego. No meu, isso não para. As pessoas
estão desempregadas. Não é possível que ele não sinta o que a população de Minas
Gerais  está  sentindo,  o  que  aqueles  que  foram  abandonados  pelo  PT,  os
contemplados pela Lei nº 100, estão sentindo. O partido que votou nesta Casa a favor
da Lei nº 100 agora está contra ela. Temos os nomes dos deputados e das deputadas
que ocuparam esta tribuna, com as galerias cheias, para dizer: “Prometemos a vocês.
Agora está resolvido. Estamos a favor da Lei nº 100”. E aprovaram a Lei nº 100. O PT
aprovou. E agora querem processar quem? Eu?

Quero ser processado, porque votei a favor. Quem mais? Os deputados do PT têm
de ser  processados  também, porque votaram a favor.  Nós todos aqui  votamos a
favor; 49 mil já foram beneficiados. Trabalhador e trabalhadora têm aposentadoria por
causa da Lei nº 100, por causa de Aécio Neves, que deu aposentadoria a eles. E nós
aqui votamos favoravelmente a ela.

Vamos cair na real. Hoje o Brasil está vivendo em recessão, drama, desemprego, e
Minas Gerais também. As pessoas contempladas pela Lei nº 100 não estão rindo,
deputados e deputadas. Elas  estão chorando porque, em dezembro, vão embora,
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depois de servirem este estado 25, 30 anos, como diz minha mãe, D. Geralda: com
uma mão na frente e a outra atrás. Foi negado a eles pelo PT o direito mais sagrado
de uma trabalhadora  e  de  um  trabalhador:  a  aposentadoria.  Quero  ver  deputado
defender  aqui  o PT,  que,  em dezembro,  vai  mandar  essas pessoas embora para
casa.

Quero ser processado. Não é possível um deputado vir aqui dizer que o Ministério
Público falou que a PEC 3 é inconstitucional. Agora o Ministério Público manda na
Assembleia Legislativa? Eu pegaria esse parecer e colocaria numa gaveta. Vamos
votar orientados pelo Ministério Público? Fechem a Assembleia Legislativa.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) – Cumprimento V. Exa. Quero dizer a
quem invocou o Ministério Público que, primeiro, não pedimos opinião do Ministério
Público. Ministério Público faz recomendações aos seus promotores e procuradores.
Deputado tem absoluta autonomia. Aqui é Poder, Ministério Público não é Poder, mas
órgão da estrutura do Poder Executivo. Então, que ele faça recomendação aos seus
promotores e procuradores.

Processar aqueles que fizeram o bem? Quero saber se o PT que está votando em
Brasília  é  o  mesmo  que  saiu  às  ruas  na  sua  fundação,  aquele  que  defendeu
trabalhadores. O PDT não votou. O PDT votou contra as maldades da Dilma do PT,
em Brasília,  que retirou  direitos  dos trabalhadores.  Agora repetem aqui  a mesma
façanha. Deputado João Leite, no afã, utilizaram-se disso na campanha e utilizaram
muito bem.

Algumas figuras do PT conhecem de cor e salteado a cartilha de Joseph Goëbbels,
o ministro propagandista de Hitler. Repetem a mentira mil vezes até ela virar verdade.
O que a Lei nº 100 fez foi garantir a aposentadoria de 49 mil servidores. Eu disse aqui
ao  deputado  Rogério  Correia,  desta  tribuna:  “Fique  tranquilo,  deputado  Rogério
Correia,  o  Pimentel  vai  conseguir”.  Disseram:  “Deputado,  você tem certeza?”.  Eu
disse da tribuna, ficou gravado: “Vai conseguir a prorrogação”. Perguntaram: “Mas por
quê?”. Respondi: “Porque foi feito pedido ao advogado do PT. Não foram pedir ao
ministro, mas ao advogado do PT”.

Gostaria de que o PT me respondesse, deputado João Leite, o que eles farão com
o restante dos designados. Vão jogar a pessoa fora depois de 25 anos de trabalho?
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Designado, para o PT não é trabalhador? O que ouvimos, por parte do Sind-UTE, é
que  esse  sindicato  só  defende  servidor  concursado.  Deputado  Ivair  Nogueira,
trabalhador  que trabalhou 25 anos como designado não é trabalhador? Será que
essa pessoa não é trabalhadora? Será que não educou as crianças, não cuidou da
escola? Alguns deputados do PT vêm aqui e enchem a bola. Dizem que defendem o
concurso. E os outros trabalhadores, deputado João Leite?

Gostaria de ver o PT voltar às suas origens, deputado Bosco, quando ia para as
portas de fábricas defender trabalhador. Eles perderam isso. O que defendem hoje?
Onde  estão  as  bandeiras?  Lá  em  cima  estão  derrotando  trabalhadores,  aqui
comemoram porque 68 mil designados serão colocados na rua, como se não fossem
trabalhadores. Gostaria de que algum deputado do PT viesse à tribuna dizer qual a
diferença entre trabalhador designado e concursado. Por que eles só defendem uma
parte? Por que não defendem a outra parte?

Quanto ao resultado – prorrogar isso para dezembro –, cantei a pedra. Eu disse
antes, está registrado aqui o que eu disse num aparte ou num contraponto à fala do
deputado Rogério Correia. Eu disse que conseguiriam essa prorrogação, porque o
governador Fernando Pimentel conversava com o advogado do PT, o Dias Toffoli. O
mesmo acontecerá com relação a este que vai entrar agora. É mais um advogado do
PT. Vergonha para o País, vergonha nacional.

Gostaria  que  os  deputados  do  PT  viessem  aqui  defender  os  trabalhadores
designados. Será que eles terão aumento? Será que eles vão se aposentar? Eles
devem  ser  colocados  na  rua?  Como  disse  o  deputado  João  Leite,  sete  já  se
suicidaram. Será que esse pessoal do PT se esqueceu de que trabalhador designado
é trabalhador? Que Aécio Neves não inventou a roda? Isso já havia acontecido aqui
na  época do  governo  Itamar  Franco,  do  qual  o  PT foi  base.  O  Itamar  não  teve
coragem de enfrentar o problema. O deputado Rogério Correia estava aqui  e era
base. O deputado Durval Ângelo estava aqui e era base. Por que ninguém corrigiu a
situação dos designados lá atrás? Agora querem atirar pedra na Lei nº 100.

O deputado João Leite* – Função pública também. Por que não resolveram?
O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Função pública também. Temos

nesta Casa gente de função pública, amparados.
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O deputado João Leite* – Função pública pode.
O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  –  Fico  aqui  tentando  entender,

deputado João Leite, por que os deputados do PT não defendem os trabalhadores
designados.  Será  que  para  eles  esses  trabalhadores  são  lixo,  escória,  e  não
trabalhadores? Para mim é diferente. Se fosse a Justiça do Trabalho, presidente Hely
Tarqüínio, todos seriam indenizados no setor privado. Queria ver a bravura do partido,
que disse que foi um dia Partido dos Trabalhadores, que iria defender os designados.
Vá lá no Pimentel, converse com ele e mande-o buscar a solução. Vão colocar 68 mil
pessoas na rua.

A Lei Complementar nº 100, votada por mim e por vários deputados da base, pelo
PMDB e pelo PT era, na verdade, para fazer justiça, nada mais que justiça. Onde
estão  os  deputados  do  PT,  bravos,  aguerridos,  para  defender  os  trabalhadores?
Parabéns, deputado João Leite.

O deputado João Leite* – Eu queria lamentar a fala do ex-presidente Lula ontem.
Lula, bem-humorado, explicava aos sindicalistas que, nas ocasiões em que não fosse
possível atender às reivindicações da categoria, a melhor saída seria colocar a culpa
no governo, e, sem motivos aparentes, passou a falar dos evangélicos: “Os pastores
evangélicos  jogam  a  culpa  em  cima  do  diabo.  Acho  fantástico  isso.  Você  está
desempregado,  é  o  diabo,  está  doente,  é  o  diabo,  tomou  um  tombo,  é  o  diabo,
roubaram seu carro, é o diabo”. Assim disparou o Lula, arrancando gargalhadas dos
sindicalistas. Lula comparou a retórica dos pastores a um processo judicial, como o
que condenou o líder do PT, José Dirceu,  à cadeia, por causa do mensalão. É a
mesma coisa, é como se o diabo fosse o culpado, diz Lula.

Queria aqui lamentar, porque, na minha igreja, por exemplo, o que fazemos, depois
da Inspetoria Dom Bosco, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é atender as
crianças carentes. A Igreja da Lagoinha, onde o deputado Vanderlei Miranda é pastor,
não coloca a culpa no diabo. A Igreja da Lagoinha faz um grande trabalho. Quero
lamentar, em nome dos meus pastores, a fala do ex-presidente Lula. A cada dia o ex-
presidente Lula vai ficando mais pequenininho. Agora ele vem atacar pastores, atacar
o povo evangélico, que hoje perde R$40.000.000,00 no Brasil? Isso é o fim. Ninguém
aguenta mais esse ex-presidente Lula. Queria falar sobre isso em nome dos pastores,
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que servem a este país lá nas ribeirinhas, no Amazonas e em Santarém, onde fui, e
em nome dos que estão nas barrancas do São Francisco,  ajudando as pessoas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Na 39ª Reunião Ordinária, realizada no Plenário desta Casa, no dia 20/5/2015, o

deputado Bonifácio Mourão formulou duas questões de ordem relativas, a primeira, à
aplicação do parágrafo  único  do  art.  243  do  Regimento  Interno,  e  a  segunda,  à
possível ofensa ao princípio da publicidade.

Isto posto, a presidência passa a responder às indagações formuladas:
1 – Parágrafo único do art. 243 do Regimento Interno.
Em resumo, em 27/3/2015 foram publicadas, no Minas Gerais, as razões de veto.

No mesmo dia, em edição extra do  Minas Gerais,  publicou-se a rerratificação das
razões  de  veto  à  Proposição  de  Lei  nº  22.620,  de  2015,  sob  o  fundamento  da
existência  de  erro  material.  O  texto  rerratificado  foi  encaminhado  à  Assembleia
Legislativa,  por  meio  da  Mensagem  n°  13,  de  2015,  e  publicada  no  Diário  do
Legislativo do dia 2/4/2015.

Na questão de ordem, alega-se que ambas as razões de veto publicadas no Minas
Gerais deveriam  constar  entre  os  documentos  dos  autos  do  processo  legislativo
referente à apreciação do veto pela Assembleia, por força do disposto no parágrafo
único do art. 243, objeto dessa questão de ordem.

Tal dispositivo estabelece que “haverá cópia das proposições em pauta, inclusive
dos pareceres e das emendas”.

Como se  observa,  o  dispositivo  do  Regimento  Interno  não  tem  relação  com  a
questão suscitada.
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O Poder Executivo promoveu os ajustes necessários no texto do veto antes mesmo
de o encaminhar à Assembleia Legislativa.

O documento válido, portanto, é aquele que foi encaminhado. Aliás, encaminhado,
recebido e publicado. O outro documento, que nem sequer foi encaminhado, e que foi
do modo correto e no tempo certo alterado, ou rerratificado, não tem nenhum valor
jurídico. Portanto, não tendo valor jurídico, não deve integrar o processo legislativo.

Ressalte-se,  por  derradeiro,  que não houve nenhum prejuízo  à  publicidade das
razões do veto e menos ainda para a apreciação da matéria nesta Casa.

Em conclusão, a questão de ordem suscitada não se demonstra cabível. De acordo
com  o  art.  165  do  Regimento  Interno,  são  consideradas  questões  de  ordem  “as
dúvidas sobre interpretação do Regimento Interno, na sua prática, ou relacionadas
com  o  texto  constitucional”.  Não  há,  como  se  vê,  nenhuma  dúvida  relativa  à
interpretação do Regimento Interno, nem no que toca ao citado parágrafo único do
art. 243, nem em relação a qualquer outro dispositivo regimental ou constitucional.

2 – Possível ofensa ao princípio da publicidade.
Também se alega,  em questão de ordem, que o ato de rerratificação não seria

válido por não ter sido publicado no Minas Gerais impresso, segundo dispõe a Lei nº
19.429,  de  11/1/2011.  A edição  extra  do  Minas  Gerais,  do  dia  27/3/,  teria  sido
divulgada apenas “no site da internet”.

Tal lei, de fato, exige a publicação dos atos oficiais, a qual, efetivamente, ocorreu.
Em outras palavras, o texto rerratificado foi encaminhado à Assembleia Legislativa
por meio da Mensagem n° 13, de 2015, e publicado no Diário do Legislativo do dia
2/4/2015. Houve, portanto, a publicação, sendo válido lembrar que a Lei nº 19.429, de
2011, permite ao Legislativo que o faça por meio eletrônico, nos termos do parágrafo
único do seu art. 1º. Uma vez que o veto é uma proposição sujeita à apreciação da
Assembleia  Legislativa,  a  consequência  disso  é  a  sua  publicação  no  Diário  do
Legislativo.

É  bom ressaltar  que a  publicação  das  razões  do veto  no  Diário  do  Legislativo
corresponde integralmente àquela publicada no  Diário do Executivo em sua edição
extra do dia 27 de março de 2015.  Ademais,  é a  partir  da  publicação do ato do
governador  no  Diário  do  Legislativo que  os  parlamentares  tomam  conhecimento
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oficial  das  razões  do  veto  ou  de  qualquer  mensagem  do  Poder  Executivo
encaminhada a esta Casa, razão pela qual a existência física do Diário do Executivo,
em sua edição extra, não faz a menor diferença. Nenhum parlamentar pode alegar
desconhecimento da proposição.

Assim, a presidência decide que não assiste razão ao deputado Bonifácio Mourão,
uma vez que não houve prejuízo para o conhecimento da citada rerratificação por
parte não só dos parlamentares, mas da sociedade em geral, considerando que tal
ato veio a público no Diário do Legislativo de 2/4/2015; não há, portanto, que se falar
em ofensa ao princípio da publicidade.

Mesa da Assembleia, 21 de maio de 2015.
Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos nºs  803 a 805 e 808/2015,  da
Comissão  de  Direitos  Humanos,  809  a  811/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do
Consumidor, 813/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, e 819 a 823/2015, 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 Assuntos Municipais – aprovação, na 14ª Reunião Extraordinária, em 20/5/2015,

dos Requerimentos nºs 675 e 676/2015, do deputado Tony Carlos;
de  Meio  Ambiente  –  aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  20/5/2015,  dos

Requerimentos nºs  732 e 733/2015,  da Comissão Extraordinária de Proteção dos
Animais;

de  Educação  –  aprovação,  na  8ª  Reunião  Ordinária,  em  21/5/2015,  do
Requerimento nº 709/2015, do deputado Douglas Melo (Ciente. Publique-se.);

e pelos deputados Agostinho Patrus Filho e  Rogério Correia, cujos teores foram
publicados na edição anterior.

Despacho de Requerimentos
– A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII do
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art. 232 do Regimento Interno, os Requerimentos Ordinários nºs 1.339, 1.340, 1.341 e
1.342/2015, do deputado Lafayette de Andrada, em que solicita o desarquivamento
dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.940,  5.070,  5.366  e  5.481/2014,  respectivamente;  os
Requerimentos Ordinários nºs 1.343, 1.344 e 1.345/2015, do deputado Fred Costa,
em que solicita  o desarquivamento dos Projetos  de Lei  nºs 1.343 e 2.379/2011 e
3.027/2012, respectivamente; o Requerimento Ordinário nº 1.347/2015, do deputado
João Leite, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.956/2013; os
Requerimentos Ordinários nºs 1.348 e 1.357/2015, da deputada Rosângela Reis, em
que solicita  o desarquivamento dos Projetos  de Lei  nºs  1.396/2011 e 4.209/2013,
respectivamente; o Requerimento Ordinário nº 1.349/2015, do deputado Tony Carlos,
em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.019/2014; o Requerimento
Ordinário  nº  1.350/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o
desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.350/2012;  o  Requerimento  Ordinário  nº
1.351/2015, dos deputados Alencar da Silveira Jr. e Tiago Ulisses, em que solicitam o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.696/2013; os Requerimentos Ordinários nºs
1.352 e 1.353/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento
dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.753  e  3.855/2013,  respectivamente;  o  Requerimento
Ordinário  nº  1.354/2015,  do  deputado  Gustavo  Valadares,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.415/2011; os Requerimentos Ordinários nºs
1.355 e 1.356/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento
dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.820  e  1.868/2011,  respectivamente;  o  Requerimento
Ordinário  nº  1.358/2015,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  o
desarquivamento do Projeto de Lei  nº  3.845/2013; e o Requerimento Ordinário nº
1.359/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.277/2014.

Questões de Ordem
O deputado João Leite – Obrigado, presidente. É questão de ordem, não falarei

sobre  a  resposta  da  Mesa  à  questão  formulada  pelo  ilustre  deputado  Bonifácio
Mourão, pois ele tem dois dias para recorrer à douta Comissão de Justiça, já que é
matéria constitucional. Sr. Presidente, minha questão de ordem trata de solicitação
deste deputado e de outros em relação à perda de prazo da comissão especial da
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PEC nº 3. Já se vão quase quatro meses, e não temos o parecer da PEC nº 3. Quero
solicitar  resposta  sobre  a  perda  de  prazo  da  comissão  especial.  Não  é  possível
esperarmos quatro meses por um parecer. Parece que agora há uma novidade, pois
chegou uma orientação do Ministério Público do Estado, já que agora ele orienta a
Assembleia Legislativa. Sr. Presidente, queria uma resposta da Mesa à solicitação
sobre a perda de prazo em relação a essa matéria aguardada.  Todos os dias  as
pessoas me ligam. Tivemos a presença de 30 representantes, servidores que seriam
beneficiados pela PEC nº 3 e pela outra PEC que tramita na Câmara dos Deputados.
Eles estavam solicitando que venha a perda de prazo, já que por quatro meses não
temos  manifestação  da  comissão  especial.  Não  houve  sequer  uma  reunião
convocada da comissão especial. Essa comissão escolheu o presidente, mas não
tivemos  informações  da  relatoria,  do  parecer,  e  ela  desapareceu  na  Assembleia
Legislativa. Essa é a solicitação que faço a V. Exa.

O presidente – Registrem-se as palavras do deputado João Leite. A presidência
responderá oportunamente a essa questão de ordem.

O deputado João Leite – Sr. Presidente, fizemos requerimento há uns 20 dias, mas
ainda  não  tivemos  resposta.  Estamos  aguardando  há  quatro  meses.  Apesar  dos
suicídios das pessoas, da tristeza e do choro, vamos aguardar a resposta da Mesa, já
que a comissão especial perdeu o prazo.

O presidente – Vamos registrar suas palavras e, oportunamente, emitiremos uma
resposta.

O deputado João Leite – Sr. Presidente, quero insistir na minha questão de ordem.
O  art.  141  diz:  “Esgotado  o  prazo  das  comissões,  o  presidente  da  Assembleia
avocará a proposição para inclusão na ordem do dia, de ofício ou a requerimento.
Parágrafo único – Estando a proposição em condições de ser apreciada em Plenário
e tendo sido apresentado requerimento para incluí-la na ordem do dia, o presidente o
fará  numa  das  reuniões  dos  cinco  dias  úteis  subsequentes”.  Estou  com  o  meu
requerimento e do deputado Duarte Bechir. O nosso requerimento é do dia 15 de
abril.  Não  é  possível  que  a  Mesa  da  Assembleia  Legislativa...  É  lamentável.  “O
deputado que este subscreve, nos termos regimentais, requer a V. Exa. a inclusão, na
ordem do dia, da Proposta de Emenda à Constituição nº 3, uma vez que a comissão
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especial perdeu o prazo para emitir seu parecer.” Desde 15 de abril, Sr. Presidente. O
parágrafo  único  do  art.  141  fala  em  cinco  reuniões  subsequentes.  Lamento,  Sr.
Presidente.

O deputado Rogério Correia – Presidente, suscito questão de ordem para solicitar a
palavra pelo art. 164. A questão de ordem é para saber a que hora poderia usar a
palavra. O PT – vou justificar a questão de ordem – foi duramente criticado. Não
foram críticas políticas, que mereceriam respeito: foram xingamentos, foram ofensas,
até  pessoais.  O  partido  foi  desafiado,  como se  não  tivesse  coragem  de  subir  à
tribuna.  A deputada Geisa Teixeira,  do PT, não está acostumada com isso e saiu
daqui chorando, devido a palavras ofensivas que foram ditas aqui. Infelizmente, para
solicitar a resposta, preciso pedir o art. 164 e preciso que V. Exa. me conceda. Foram
palavras ofensivas, como se nosso partido não defendesse os trabalhadores, como
se fosse contrário, desafiando que subíssemos à tribuna. Se V. Exa. não me conceder
o art. 164, as pessoas que estão assistindo à TV Assembleia acharão que é um ato
de covardia os deputados do PT não subirem à tribuna para responder ao desafio e
às ofensas que foram feitos aqui nesta Casa. V. Exa. assistiu ao que aconteceu aqui,
aos gritos e aos berros, bem ao estilo do ódio que setores da sociedade, que eu digo
que têm tendência fascista, começam a fazer surgir em torno de partidos, para ferir a
democracia. Esse ódio que se estabelece às vezes ofende pessoas, porque partido
não é genérico, é feito de pessoas. Existem pessoas sensíveis, pessoas desonestas,
e creio que não apenas em um, mas em vários partidos. Mas as coisas são tratadas
com essa política de  ódio,  na  tentativa  de  estabelecer  o  fim  de  um determinado
pensamento político, que, nesse caso, é o do PT, um pensamento de dividir renda,
um pensamento de fazer justiça social.

O presidente – Com a palavra, pelo art.  164 do Regimento Interno,  o deputado
Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* – Presidente, a resposta que vim dar aqui é muito
tranquila. Existe um preceito constitucional aprovado em 1988, por unanimidade dos
deputados constituintes, que estabeleceu uma norma e uma regra geral: a regra do
concurso  para  entrar  no  serviço  público.  Antes  da  Constituição  não  era  assim.
Apadrinhavam-se  pessoas,  elas  entravam  às  vezes  sem  concurso,  e  outras  que
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queriam entrar não tinham a mesma oportunidade. Então, estabeleceu-se uma norma
geral, que é a norma do concurso público. Existem os que, antes de 1988, entraram
na regra  da  Constituição,  foram tratados,  também na Constituição,  com o  devido
apreço. Ou seja, como não existia a norma do concurso, foram efetivados os que
tinham  cinco  anos  de  serviço  e  os  que  estavam  antes  ou  foram  colocados,  por
exemplo, em função pública, ou em outras funções estaduais. Ou seja, também por
ordem  dos  constituintes  foram  absorvidos  no  serviço  público.  A  partir  daí,
estabeleceu-se a norma do concurso público.

Portanto, quando o PT defende o concurso público está fazendo a defesa de uma
norma  constitucional  que  consideramos  correta,  porque  se  terminar  a  norma  do
concurso  público  como  regra,  voltam  os  apadrinhamentos  ou  o  que  o  governo
passado fez ao remeter para cá um projeto de lei: a terceirização também no serviço
público.  A  terceirização  permite  que  trabalhadores  possam  ser  substituídos  por
empresas, como ocorre com o PL nº 4.330, ao qual todo o PSDB votou favorável.
Nesse caso,  por  exemplo,  professores  não  fariam  mais  concurso  público,  seriam
terceirizados, deputado Durval Ângelo, por uma empresa que os contrataria. Essas
empresas  seriam  provavelmente  de  apadrinhados  do  serviço  público,  o  que  leva
também a um processo de corrupção, que não queremos. Por isso fazemos a defesa
do serviço público.

O STF determinou ontem, mais uma vez, que essa norma tem de ser obedecida.
Quem votou isso foi o STF, que modulou, novamente, ontem, por unanimidade dos
membros, como foi também na votação da Lei nº 100, considerada inconstitucional,
que buscava efetivar os professores e outros trabalhadores sem concurso público.
Ora, se aquilo foi errado, persistir agora no mesmo erro é demagogia ou insuflar-se
contra  decisões  já  tomadas  pelo  STF.  Alguns  deputados  podem  achar  que  são
deuses, que valem mais do que o STF. Entretanto, presidente, não é assim.

O Supremo Tribunal Federal tem o juízo final daquilo que é constitucional ou não e
estabeleceu a inconstitucionalidade da Lei nº 100. Quanto a estabelecer agora outra
PEC em Minas Gerais, igualzinha àquela que o Supremo disse que é inconstitucional,
V. Exa. sabe que isso é inconstitucional. Qualquer advogado, qualquer cidadão sabe
que isso é inconstitucional. Por isso digo que se trata da PEC da demagogia. Agora,
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as pessoas e os deputados têm o direito de fazerem a demagogia que quiserem, mas
não de dizer que quem não concorda com essa demagogia é contra os trabalhadores,
porque eles  seriam  pobres coitados.  Se eles  eram  pobres coitados,  por  que não
fizeram o concurso?

Sr. Presidente, estou apenas dizendo isso, a bem da verdade, porque a mentira tem
perna  curta.  Aqueles  que  acham  que  vão  ser  efetivados  sem  concurso  público
procurem os deputados que estão garantindo que vão efetivá-los. Mas, para aqueles
que  querem  solução,  estamos  abertos  a  achar  soluções  reais.  Presidente,  o
governador Fernando Pimentel teve uma solução real: foi ao Supremo e solicitou a
modulação até dezembro. Essa foi uma grande vitória.

Sr.  Presidente,  o  resultado  de  ontem,  no  meu  entendimento,  significa  que  os
professores que ficarão até dezembro terão também o direito, completado o tempo,
de  ter  sua aposentadoria.  E  há  mais:  os  que  estão  doentes  ou  em  ajustamento
funcional  também serão socorridos  pelo  Ipsemg.  Essa foi  uma vitória  conseguida
ontem  pelo  governador  Pimentel.  O  governador  não  pode  ir  a  Brasília  fazer
demagogia e dizer  que vai efetivar as professoras sem concurso público. Ora,  se
alguém ainda acredita nisso, repito, procure os deputados que estão fazendo essa
demagogia.

Presidente,  peço aos deputados,  quando ocuparem a tribuna,  que não destilem
ódio, porque há pessoas que ficam incomodadas. Faço essa defesa às ofensas feitas
aqui ao PT.

* – Sem revisão do orador.
2ª Fase

O presidente – Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente –  Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 22.620, que altera a Lei Delegada nº 179, de 1º/1/2011, que
dispõe sobre a organização básica e a estrutura da administração pública do Poder
Executivo do Estado, e a Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, que dispõe sobre a
estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas
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Gerais, e dá outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de
parecer.  Designado  relator  em  Plenário,  o  deputado  Paulo  Lamac  opinou  pela
manutenção do veto. Continua em discussão o veto. Com a palavra, para discutir, o
deputado João Leite,  que ainda dispõe de 39 minutos e 2 segundos  para o seu
pronunciamento.

O deputado João Leite*  – Obrigado, Sr.  Presidente.  Início o prosseguimento da
discussão, fazendo a leitura de um requerimento do deputado Gustavo Corrêa, nosso
líder. (– Lê:) “Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o
deputado que este subscreve requer, nos termos regimentais, e conforme dispõe o §
3º do art. 54 da Constituição do Estado de Minas Gerais, seja encaminhado ao Sr.
Eugênio  Ferraz,  diretor-geral  da  autarquia  Imprensa  Oficial  do  Estado  de  Minas
Gerais, pedido escrito de informação acerca dos tópicos a seguir enumerados: data
de  impressão  e  quantidade  de  exemplares  impressos  da  edição  extra  do  Minas
Gerais,  que  está  registrado  eletronicamente  com  data  de  27/3/2015;  relação  dos
destinatários  da  edição  extra  do  Minas  Gerais, acompanhada  da  data  de
encaminhamento  e  recebimento  dos  exemplares;  data,  dia,  hora  e  minuto  da
alteração de dados efetuada na página da internet do diário oficial, com a exclusão da
menção à edição extra, os dados relativos ao dia 28/5/2015, e inclusão dos dados
relativos ao dia 27/3/2015. Solicita-se que as informações sejam acompanhadas por
cópias dos documentos comprobatórios do encaminhamento e do recebimento pelos
destinatários  dos  exemplares  da  edição  extra  mencionada.  Sala  das  Reuniões,
21/5/2015, deputado Gustavo Corrêa.”

Estamos  vivendo  a  verdadeira  avacalhação  do  processo  legislativo.  Esta
Assembleia se debruçou sobre a legística – gostei desse nome –, a Assembleia, que
se orgulha dos processos dentro da Casa, dos cuidados, agora está perdendo esse
zelo. Não temos uma cópia do Minas Gerais, mas gostaria de solicitar a V. Exa. que
autorize o Marcelo, assessor da Mesa, que está com os exemplares do Minas Gerais,
a  me  emprestá-los.  Não  sei  se  pertencem  à  Assembleia  ou  à  biblioteca  da
Assembleia. Ontem não tinha. São da Secretaria-Geral, e a biblioteca da Assembleia,
historicamente, sempre teve.

Vejam a fraude. (– Exibe exemplares do Minas Gerais.) Veja um exemplar do Minas
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Gerais e veja o outro, deputado Antônio Carlos Arantes. Vejam a desfaçatez. Vejam
como eles conseguem avacalhar o processo dentro da Assembleia Legislativa, que
sempre zelosa, cuidadosa, a toque de caixa, à noite, na penumbra, fez isso. Fizeram
uma mudança.

Essa questão chamou-me a atenção no dia em que o deputado Paulo Lamac fez a
leitura, porque ele se embaralhou nas datas. Nunca vi, na Assembleia, um relator em
dúvida quanto às datas. Fiquei imaginando: será que ele pensava que iríamos votar,
na Assembleia Legislativa, um parecer em que o relator tem dúvida quanto à data?
Nunca, em seis mandatos na Assembleia Legislativa, nunca tinha visto isso.

A Mesa diz que está tudo certo, que não tem problema nenhum, assim como não
tem problema não haver um exemplar do Minas Gerais na biblioteca, sendo que, em
seis mandatos, ele sempre esteve lá. Agora buscamos, mas não tem. Mas para a
Mesa da Assembleia isso também está certo, não tem problema rasgar a legística da
Assembleia  Legislativa.  Nós  nos  orgulhamos  dos  processos  da  Assembleia
Legislativa, vamos aos outros estados e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais  é  reconhecida,  premiada.  Mas  agora  avacalharam  com  os  processos  na
Assembleia Legislativa.

Vejam a cara desses dois exemplares do  Minas Gerais.  (– Exibe exemplares do
Minas  Gerais.)  Mãe,  você  está  assistindo  aí?  Você,  que  era  do  protocolo  da
Secretaria de Viação e Obras Públicas, veja como é agora, mãe, não tem mais aquele
diário  oficial,  tem isso aqui.  Estamos em uma nova era do serviço público,  não é
aquele em que você estava, não. E não é aquela Assembleia Legislativa em que
ingressei, da qual tenho o maior orgulho e de cujos processos tenho orgulho.

O que vemos é a verdadeira avacalhação dos processos, a coisa feita na marreta.
Não vai dar certo. Um governo que não planeja e não administra não dá certo. Eu
avisei que era difícil governar Minas Gerais, com essas muitas Minas: o semiárido,
com  aquele  calor  gostoso  e  aquele  povo  caloroso  do  Norte  de  Minas,  do
Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus; o Sul, cheio de frio e da florada daquele
café  cheiroso,  do  nosso  deputado  Antônio  Carlos  Arantes;  os  nossos  municípios
próximos ao Rio de Janeiro e a São Paulo... É difícil governar Minas Gerais. Não é
fácil. E esse governo está errando no principal: não há possibilidade de governar sem
planejar e sem administrar.
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Vejam esse veto. Gosto de fazer a leitura do parecer do relator, embora ele esteja
cheio de preconceito. Abro aspas para o relator do projeto de reforma administrativa.
(– Lê:)

“Queria chamar a atenção, deputado Cabo Júlio, para a importância que tem essa
secretaria; por isso fiz o parêntese para falar da Secretaria de Recursos Humanos.
Ora,  não foi  correto existir  apenas uma Secretaria  de Planejamento sem haver  a
secretaria para cuidar do funcionário público; foi errado fazer com que o planejamento
não tivesse a adequação de seu servidor público. Por isso o governo está também
mantendo a Secretaria de Recursos Humanos, que cuidará do servidor público, que
foi muito”... Ele segue com uma palavra que vou citar, embora ela seja carregada de
preconceito, porque nos remete à Inquisição Ibérica. Era imposto ao judeu o que se
julgava que ele merecia, o que à época eram a tortura e a agressão. E aqui ele fala
que o servidor público foi muito judiado, que o choque de gestão judiou dele – vale
dizer  que  fez  com  o  judeu  o  que  ele  merece.  Repudio  esses  termos,  que  não
deveriam constar nos anais da Assembleia Legislativa porque ferem todo um povo: 6
milhões de judeus morreram no Holocausto e outros milhões na Inquisição Ibérica.
Mas  aqui  vem  repetida  essa  palavra  que  é  carregada  de  preconceito  contra  os
judeus.

Depois, ele segue dizendo que “agora, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, precisa
de uma secretaria  que  não seja a  supersecretaria  do  planejamento”  –  faltou  que
dissesse o eminente relator que a secretaria era dos tucanos –, “em que apenas uma
pessoa achava que mandava em todo o Estado, com escritórios estratégicos. Não;
agora  teremos  também  uma secretaria,  deputados  e  deputadas,  para  cuidar  dos
servidores públicos e de sua carreira e para tratá-los com o carinho que merecem”.

Só que, mãe, falaram tudo isso sobre essa secretaria para atender os servidores,
mas  o  governador  Pimentel,  que  propôs  a  criação  da  secretaria,  vetou.  Vetou  a
secretaria que seria para os servidores públicos, que iam ser tratados com carinho.
Então,  os  servidores  públicos  não  vão  ser  mais  tratados  com  carinho,  porque  o
governador vetou. Aliás, vejam o que esse Pimentel está fazendo em Minas Gerais:
pela primeira vez na história do Estado, um governador veta o seu próprio projeto.

Não é falta de planejamento, gente? Isso é falta de planejamento. Ele mandou para
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a Assembleia Legislativa, houve essa defesa do eminente relator, que encheu a bola
do governador, criticou o passado. Não pode ter só a Secretaria de Planejamento,
bradou aqui, Sras. Deputadas, Srs. Deputados: “pela primeira vez, o servidor vai ser
tratado com carinho”, e aí vem o governador e veta a criação da secretaria do carinho
para o servidor público. Não tem carinho mais, dispensaram o carinho para o servidor
público, fica agora só a Secretaria de Planejamento. Escritório estratégico não tem
mais. Do escritório estratégico, só permaneceram os cargos. É uma pérola, não é
mesmo, gente? Ainda bem que está nos anais. Eu só tiraria o “judiado” e o “judiou”.

Caro deputado Antônio Carlos Arantes, estive numa judiaria na Península Ibérica,
visitando-a. Essa judiaria na Península Ibérica era um gueto. Era o lugar onde os
judeus eram colocados por causa da fé deles, por causa da prosperidade deles. Para
alguns, prosperidade é pecado, é crime, tem de ser preso, tem de ser colocado num
gueto, tem de judiar dele. É isso que é essa palavra, carregada de todo preconceito.

Portanto nós estamos discutindo, caríssimo deputado Antônio Carlos Arantes, uma
matéria eivada de equívocos, de erros, erros insanáveis.  E, lamentavelmente, nós
vamos viver, a partir de agora, sempre com isso. Imagine um governador vetar o seu
próprio projeto. Não tem uma emenda da oposição. Nós não fizemos uma emenda.
Ele poderia dizer: “Olhem, eu vetei o projeto de minha autoria, a criação da secretaria
que eu propus, porque o deputado Antônio Carlos Arantes propôs uma emenda e
desfigurou o projeto de minha autoria”.  Não, não tem uma emenda, e ele vetou o
projeto. É a confissão confessada, como diria o Dr. Helton Brant Aleixo, a confissão
confessada do desplanejamento, da falta de planejamento, da falta de administração.
Esse partido... Espetacular, não é?

Vou apresentar aqui alguns dados que tenho. Antes eles eram o Bloco Minas sem
Censura, agora são o Bloco Minas com Censura. Imaginem, o jornal  Hoje em Dia
trouxe um editorial sobre o Circuito Cultural Praça da Liberdade. As pessoas vêm me
visitar, e eu as levo ao Palácio da Liberdade. Agora não pode mais, está fechado.
Outro dia eu passei lá no outro prédio, onde era a Secretaria de Fazenda, e estava
fechado também. Perguntei  ao vigia,  e ele disse que abria às 10 horas. Eu falei:
“Ainda bem”. Fecharam o Ballet Jovem. Dizem que ópera em Minas Gerais agora é
outra ópera. Eu queria saber como tem outra ópera em Minas Gerais. Colocaram lá
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uma pessoa e acabou, que agora é outra ópera. Mandaram o professor cubano de
volta. Mandaram o professor que tinha a banda do Palácio das Artes embora. É o
Minas com Censura, agora. A mulher do rapaz que fez o editorial trabalhava no IGA,
agora IGTec, e a mandaram embora porque o editor do jornal publicou isso. O Márcio
Doti, da Rádio Itatiaia, o Minas com Censura o mandou embora também. Atenção,
jornalistas, não pode falar nada sobre este governo, senão vai para a rua. Ou senão,
se tiver um parente no serviço público, sai também. Está desse jeito o governo.

E  na  revista  Época:  “Subsecretário  de  Pimentel  acusa  Época de  pressionar  o
governador”. Isso porque a revista Época perguntou se o governo não vai investigar a
degola do jornalista Metzke, morador de Medina, em Padre Paraíso. Ele foi degolado.
Parecia que estava investigando uma rede de exploração sexual infantil. A Comissão
de Segurança Pública aprovou um requerimento para irmos lá, mas a revista Época
teve de cobrar para irem lá e investigarem a morte do jornalista. É o bloco deste
governo  Minas  com Censura  censurando os  jornalistas.  Ai  do  jornalista  se  disser
qualquer coisa.

Outro dia alguém me mandou um recado dizendo que não posso falar isso, que
tenho de ir até lá para conversar com não sei quem na redação. Vou não, gente. O
povo de Minas Gerais me pôs aqui para eu falar. Mandaram a mulher do editor do
Hoje  em  Dia embora.  É  o  governo  Pimentel  e  o  Minas  com  Censura  tentando
censurar a revista Época. Pediram a cabeça de Márcio Doti na Rádio Itatiaia depois
de 41 anos. Não vou a lugar algum. Não adianta. Se não querem me entrevistar, não
precisa. No entanto não vou me calar, mas falar e mostrar como é o PT, como eles
são. É um governador que veta o seu próprio projeto. É inaceitável acontecer isso
com um sem-número de coisas levantadas aqui com muita competência pelo nosso
querido Sabino Fleury. Mostraram um processo eivado de nulidades, nulo de pleno
direito. Veremos um governo que agirá dessa maneira com nulidades permanentes.
Está aqui claramente. Nulidade do processo legislativo do veto. Existe um fato mais
grave de consequências imprevisíveis para a administração estadual: a inexistência
de validade legal torna nulos todos os demais atos publicados nessa mesma edição
extra. Essa fajuta aqui. (– Mostra exemplares do Minas Gerais.)

Não tem nem cara de diário oficial. Não estamos acostumados com essa cor parda.
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Esta daqui está pálida de vergonha. Não tem nada a ver. Aqui, nesta ilegal, estão
nomeações de subsecretários. Pode tudo ficar nulo. É claro que iremos à Justiça e
que votarei contrário. Não faço parte de um processo viciado como esse em que o
relator da matéria sobe aqui e não consegue ler a data do parecer dele. Não contem
comigo. Não participarei.

São eles: Decreto nº 46.731, que identifica as funções e os cargos transformados,
extintos e remanejados pela Lei da Reforma Administrativa, ou seja, a nova estrutura
administrativa do Estado; exoneração de 34 ocupantes do cargo de empreendedor
público  do  Escritório  de  Prioridades  Estratégicas;  nomeação  de  cerca  de  50
ocupantes para cargos de alta direção, entre eles secretários adjuntos e responsáveis
por  subsecretarias  de  Estado;  nomeação  de  4  secretários  de  Estado,  com
repercussão na Assembleia Legislativa pela convocação de suplentes.

A culpa é do governo do Estado pelo  potencial  dano ao Estado,  decorrente  da
nulidade da publicação. Qualquer criança sabe identificar. (– Mostra exemplares do
Minas Gerais.)

Este Minas Gerais, esta publicação aqui é fajuta. Esta é a publicação correta. Nesta
aqui  estão  nomeações  de  secretários  de  Estado  e  vacância  na  Assembleia
Legislativa. Tudo pode tornar nulo.

Não  se  arrepie,  deputado  Antônio  Genaro.  Ele  está  lá  do  alto,  nas  galerias,
assistindo à reunião e nem acredita que está acontecendo isso na Assembleia. Mas
está acontecendo, deputado Antônio Genaro.

Agora não temos mais. V. Exa. não precisa mais ver o Minas Gerais na biblioteca
da Assembleia. Não vão querer usar mais o  Minas Gerais.  A Mesa da Assembleia
acha que utilizará só eletronicamente. Agora vai ser tudo eletrônico neste governo.
Ora, mas ele não nos representa.

Lamentavelmente  este  governo  já  recebe  uma  nota  oficial  do  Sindicato  dos
Jornalistas  Profissionais  de  Minas  Gerais.  (–  Lê:)  “O  Sindicato  dos  Jornalistas
Profissionais de Minas Gerais manifesta o seu repúdio ao cerceamento do trabalho
da repórter Nayara Lopes e do cinegrafista Yan D'masovy, da TV Candidés, ocorrido
na Escola Estadual Monsenhor Domingos, em Divinópolis, na quarta-feira, 11/3/2015.
O sindicato exige a apuração do caso pelas autoridades competentes e a punição dos
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responsáveis.  Segundo Nayara Lopes,  a equipe foi  intimidada pela  assessoria da
Secretaria  de  Estado  de  Educação  para  mostrar  a  pauta  da  matéria  e  apagar
entrevista  realizada  com  a  secretária  Macaé  Evaristo.  De  acordo  com  a  mesma
denúncia,  o  cinegrafista  Yan D'masovy foi  agredido  por  um homem que se disse
policial, mas não estava fardado, e ficou trancado na escola em situação de cárcere
privado. Tais procedimentos exigidos da equipe de reportagem são incompatíveis com
o jornalismo e configuram atentado à liberdade de expressão.  Qualquer  forma de
violência contra jornalistas no exercício de seu trabalho é inadmissível. O sindicato
reafirma a sua firme posição na defesa do livre exercício profissional dos jornalistas e
manifesta sua esperança de que fatos como este, que se tornaram frequentes em
Minas Gerais nos últimos governos, não se repitam no governo atual. Diretoria do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais”.

Então, temos um jornalista degolado e, agora, um jornalista que ficou em cárcere
privado. Tem um brucutu que acompanha a secretária de Educação do Estado. Esse
brucutu prendeu o cinegrafista e queria apagar as imagens. Este é o governo ditador,
fascista. Isto é fascismo: apagar as imagens de uma TV.

* – Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado João Leite – Sr. Presidente, queria muito continuar, mas, como não há
quórum, solicito a V. Exa. o encerramento, de plano, da reunião, resguardando-se o
meu tempo.

O  presidente  –  Deputado  João  Leite,  parece  que  havia  um  acordo  para
continuarmos a discussão do veto.

O deputado João Leite – Não há acordo. O deputado Rogério Correia está inscrito
após a minha fala. Amanhã, ele falará.

Encerramento
O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a especial de segunda-feira, dia 25, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.



2006
____________________________________________________________________________

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 983/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  a  proposição  de  lei  em  epígrafe,
resultante  do  desarquivamento  do  Projeto de  Lei  nº  5.722/2015,  visa  declarar  de
utilidade  pública  a  entidade  Zangões  –  Moto  Clube  de  Curvelo,  com  sede  no
Município de Curvelo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/4/2015  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  983/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

entidade Zangões – Moto Clube de Curvelo, com sede no Município de Curvelo.
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. 3º
veda a remuneração de seus dirigentes.

Por fim, cabe esclarecer ainda que, no caso de dissolução da entidade, aplica-se o
art.  61  do  Código  Civil,  que  estabelece  a  destinação  do  remanescente  de  seu
patrimônio  a  instituição  municipal,  estadual  ou  federal  de  fins  idênticos  ou
semelhantes aos da entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 983/2015 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Bonifácio Mourão – Professor Neivaldo –

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 15/2015

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº 15/2015, decorrente do
desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  873/2011,  dispõe  sobre  “a  integração  de
considerações ambientais nas licitações e nos contratos públicos do Estado de Minas
Gerais  a  serem  observadas  pelos  órgãos  da  administração  direta,  autarquias,
inclusive  as  de  regime  especial,  fundações  públicas,  fundos  especiais  não
personificados, pelo seu gestor, sociedades de economia mista, empresas públicas e
demais entidades de direito privado, controladas direta ou indiretamente pelo Estado
de Minas Gerais e prestadoras de serviço público e dá outras providências”.

À proposição em tela foi anexado o Projeto de Lei n° 870/2015.
A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise preliminar,  concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 15/2015 na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  n°  15/2015,  ao  dispor  sobre  a  integração  de  considerações

ambientais  nas  licitações  e  nos  contratos  públicos  de  órgãos  e  entidades  da
administração  pública  estadual,  estabelece  critérios  de  sustentabilidade
socioambiental  para os produtos a serem contratados, desde que tal  escolha não
prejudique o caráter competitivo do procedimento.

Em  seus  dispositivos,  além  de  definir  variantes  ambiental  e  socialmente
sustentáveis para o objeto pretendido, a proposição cita o atendimento a critérios de
qualidade ambiental e a exigências sobre condições específicas ambientais,  como
coleta,  reciclagem  ou  reutilização,  pelo  fornecedor,  de  resíduos  produzidos  no
processo  de  uso  ou  consumo  do  produto,  reutilização  de  embalagens,  e  outros
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procedimentos, afetos mais especificamente à natureza das normas ambientais.
A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que o

projeto  está  em  sintonia  com a  ordem constitucional  vigente,  já  que regulamenta
assuntos  relacionados  às  licitações,  aos  contratos  administrativos  e  ao  meio
ambiente, matérias que estão dentro da competência legislativa constitucionalmente
conferida ao estado. Contudo, apresentou o Substitutivo nº 1, com o propósito de
corrigir inadequações da proposição relacionadas à técnica de redação parlamentar,
entre elas a necessidade de se ter uma ementa que seja sucinta e objetiva.

Do  ponto  de  vista  desta  comissão,  o  substitutivo  preserva  o  caráter  de  norma
autônoma conferido  à  matéria,  passível  de  promover  o  desenvolvimento  social  e
ambientalmente  sustentável  no  que  diz  respeito  às  contratações  destinadas  a
aquisição de bens e a serviços, assim como à realização de obras no Estado, sem
prejuízo do caráter competitivo do certame e da economicidade da contratação.

Fica  evidenciado  o  objetivo  de  compatibilizar  a  aplicação  dos  princípios
constitucionais  da  eficiência  e  da  isonomia  (pilares  do  processo licitatório)  com o
direito, também de  status constitucional (consagrado pelo art.  225 da Constituição
Federal), ao meio ambiente equilibrado. Nesse passo, cumpre ressaltar a disposição
contida no art. 3º da Lei 8.666, de 1993, que insere o princípio do desenvolvimento
nacional sustentável no âmbito das licitações das três esferas de governo.

A propósito,  no  site do  Ministério  de  Meio  Ambiente,  a  licitação  sustentável  é
definida como “procedimento administrativo formal em que a Administração Pública
convoca,  mediante  condições  estabelecidas  em  ato  próprio  (edital  ou  convite),
empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e
serviços”.

Registramos,  também,  a  existência  de  orientações  de  licitações  sustentáveis
veiculadas pelo Ministério do Planejamento e Gestão, inclusive por meio de exemplos
de editais de diversos órgãos da administração pública.

Nesse  sentido,  por  meio  da  contratação  de  serviços  e  de  obras  públicas,  a
proposição cria instrumento que poderá contribuir para as iniciativas do Estado para
promover o desenvolvimento social e ambientalmente sustentável. No plano federal, a
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licitação sustentável é regulamentada pelo Decreto Federal 7.746, de 2012, cujo art.
2º tem a seguinte dicção:

“Art.  2º  –  A administração pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional  e  as
empresas estatais dependentes poderão adquirir bens e contratar serviços e obras
considerando  critérios  e  práticas  de  sustentabilidade  objetivamente  definidos  no
instrumento convocatório, conforme o disposto neste Decreto.”

Contudo, julgamos necessário explicitar, na redação do Substitutivo n° 1, quanto ao
objeto  pretendido  no  instrumento  convocatório,  os  requisitos  mínimos  relativos  à
utilização  de  variantes  e  disposições  consideradas  ambiental  e  socialmente
sustentáveis,  relacionando  um  rol  de  critérios  de  sustentabilidade,  objeto  de
constantes postulações das políticas de proteção ambiental, entre eles a utilização de
produtos de origem ambientalmente certificada, a racionalização do uso de matérias-
primas, a adoção de mecanismos que promovam a eficiência energética e a utilização
de produtos recicláveis. Com esse propósito estamos apresentando as Emendas n°s
1 e 2 ao Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 15/2015, com as

Emendas n°s 1 e 2 ao Substitutivo nº 1, a seguir apresentadas.
EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º do Substitutivo nº 1, a expressão “é obrigatória a inserção
de” por “poderão ser inseridas” e dê-se à ementa a seguinte redação:

“Dispõe sobre a inserção, nos editais de licitação, de disposições voltadas para a
proteção do meio ambiente na aquisição de bens e serviços.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 2º – A administração pública poderá 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 e a economicidade da contratação.

Parágrafo único – As variantes referem-se à descrição do objeto pretendido que
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inclua,  além dos  requisitos  mínimos,  elementos que lhe  atribuam sustentabilidade
socioambiental, entre eles:

I – utilização de produtos de origem ambientalmente certificada;
II – racionalização do uso de matérias-primas;
II – utilização de produtos recicláveis;
IV – utilização de técnicas que resultem em redução de emissão de poluentes e de

gases de efeito estufa;
V – adoção de mecanismos que promovam a eficiência energética e a redução de

consumo de água;
VI – adoção de políticas sociais inclusivas e compensatórias.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Cássio Soares, presidente – Marília Campos, relatora – Dilzon Melo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 44/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, de autoria do deputado Fred Costa, “isenta empreendedores

e empreendedoras de atividades econômicas emancipatórias de pagamento de taxa
de aluguel de máquinas de recebimento de cartões de crédito e débito”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  27/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe  agora  a  esta  comissão  emitir  parecer  sobre  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 isentar os empreendedores e empreendedoras de

atividades  econômicas  emancipatórias  do  pagamento  da  taxa  de  aluguel  de
máquinas de recebimento de cartões de crédito e débito.

Segundo  a  proposição,  consideram-se  empreendedores  e  empreendedoras  de
atividades  econômicas  emancipatórias:  a)  os  empreendedores  individuais
devidamente legalizados,  conforme legislação federal,  estadual  e municipal;  b)  os
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artesãos e artesãs devidamente inscritos e atestados pelo órgão competente estadual
e detentores de carteira de artesão; c) os empreendedores de economia solidária.

Segundo  o  autor,  o  projeto  objetiva  “incentivar  e  oportunizar  que  os
empreendedores  e  as  empreendedoras  de  atividades  econômicas  emancipatórias
utilizem cartão de crédito e débito para promover a comercialização de seus produtos
e  serviços,  além  de  proporcionar  maiores  opções  para  os  consumidores  desses
produtos”.

Verifica-se  uma  grande  preocupação  do  parlamentar  em  incentivar  o
empreendedorismo  no  Estado  e  em  proporcionar  conforto  e  comodidade  ao
consumidor mineiro. Ocorre, porém, que a regulamentação desses serviços extrapola
a órbita de competência desta Casa Legislativa, conforme veremos mais adiante.

É  competência  do  Congresso  Nacional  dispor  sobre  as  matérias  de  natureza
financeira, cambial e monetária bem como sobre as instituições financeiras e suas
operações, conforme se observa pelo disposto no art. 48, inciso XIII, da Constituição
da República. O art. 22 inclui, entre as competências privativas da União, a edição de
leis sobre a política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores.

Nesse passo, foi recepcionada pela Carta de 1988 a Lei nº 4.595, de 1964, que
dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, a qual,
em  seu  art.  4º,  estabelece  ser  competência  do  Conselho  Monetário  Nacional  o
disciplinamento do crédito em todas as suas modalidades, cujo controle, por força da
mesma norma, é atribuído ao Banco Central do Brasil.

De fato,  os empreendedores estão sujeitos  ao pagamento de diversas taxas às
administradoras para oferecer aos seus clientes o cartão de crédito. Além de taxas
para  o  credenciamento  e  das  taxas  administrativas  cobradas  sobre  as  vendas
efetuadas (comissão), estão os empresários obrigados a arcar com um pagamento
mensal  pelo  aluguel  das  máquinas,  fixas  ou  móveis.  São  valores  que  oneram  o
empresariado e repercutem no consumidor final,  merecendo controle por parte do
Estado. Todavia, tal questão deve ser solucionada em âmbito nacional, pelos órgãos
constitucionalmente competentes para tal.

A imprensa tem noticiado que, na atual conjuntura econômica, o governo federal,
por meio do Banco Central, tem atuado junto ao mercado de máquinas de cartões, no
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intuito  de  promover  a  redução  desses  custos  (disponível  em:  <http://www.
oeconomista.com.br/governo-quer-reduzir-taxas-das-maquinas-de-cartao/>).

Fica claro, portanto, que a matéria tem caráter nacional, não fazendo sentido que o
legislador estadual restrinja o direito de as operadoras de cartão de crédito cobrarem
valores livremente pactuados com os empreendedores apenas no Estado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 1.357 MC-DF, consolidou seu entendimento no sentido de que os estados e o
Distrito Federal  não podem invadir  a competência privativa da União para legislar
sobre  política  de  crédito  (art.  22,  VII,  da  Constituição),  competência  essa  que,
conjugada com as de fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente
as de crédito (art. 21, VIII, da Constituição), e de, por lei complementar, regular “a
organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais instituições
financeiras publicas e privadas” (art. 192, IV, da Constituição), permite à União, de
forma privativa, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, regulamentando,
inclusive, com a fixação de limites, prazos e condições, as operações de empréstimo
efetuadas com as instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancária.

Em complemento, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.591, que teve como
relator o ministro Carlos Velloso, decidiu-se que: “O Conselho Monetário Nacional é
titular de capacidade normativa – a chamada capacidade normativa de conjuntura –
no  exercício  da  qual  lhe  incumbe  regular,  além  da  constituição  e  fiscalização,  o
funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades
no plano financeiro”.

Por  oportuno, vale ressaltar  que o Superior  Tribunal  de Justiça,  após reiteradas
decisões acerca da matéria, acabou por editar a Súmula nº 283, que reconhece as
empresas administradoras de cartão de crédito como instituições financeiras, o que,
fatalmente, as submete à fiscalização do Banco Central do Brasil  e às normas do
sistema financeiro nacional.

Diante dos argumentos expendidos, não vislumbramos a perspectiva de tramitação
do projeto nesta Casa.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 44/2015.
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Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Isauro Calais – João

Alberto – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 48/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  Projeto  de  Lei  nº  48/2015  objetiva  a
“disponibilização obrigatória de leitores de códigos de barras em supermercados e
hipermercados localizados no Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado em 27/2/2015, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art.
102, do Regimento Interno.

Cabe a esta comissão o exame dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposição, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em apreço objetiva tornar obrigatória a disponibilização, por parte dos

supermercados e hipermercados localizados em Minas Gerais, de leitores óticos de
códigos de barras.

Segundo o autor, o finalidade do projeto é resguardar o direito dos consumidores
mineiros à exposição clara e adequada dos preços praticados pelos supermercados e
hipermercados.

Ocorre  que  a  proposição  em  análise  possui  relação  direta  com  temas  já
disciplinados em normas existentes no ordenamento jurídico, conforme se verá.

A matéria tratada no projeto em questão enquadra-se na temática de produção e
consumo. A competência para legislar sobre esse tema é concorrente entre a União,
os estados e o Distrito Federal, conforme previsão constante no inciso V do art. 24 da
Carta Federal, que autoriza o estado a legislar de forma específica, adaptando as
normas gerais de “produção e consumo” expedidas pela União às peculiaridades e
circunstâncias locais.

Em um primeiro momento, devemos atentar ao art. 4º da Lei Federal nº 10.962, de
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2004,  segundo  o  qual,  nos  estabelecimentos  que  utilizem  código  de  barras  para
apreçamento, deverão ser oferecidos equipamentos de leitura ótica para consulta de
preço pelo consumidor, localizados na área de vendas e em outras de fácil acesso.

Com intuito de regulamentar os critérios de instalação dos equipamentos de leitura
ótica para consulta de preço pelo consumidor, foi editado o Decreto Federal nº 5.903,
de 20 de setembro de 2006, que dispõe em seu art. 7º sobre a matéria versada no
projeto ora analisado nos seguintes termos:

“Art.  7º  – Na hipótese de utilização do código  de barras  para apreçamento,  os
fornecedores deverão disponibilizar, na área de vendas, para consulta de preços pelo
consumidor, equipamentos de leitura ótica em perfeito estado de funcionamento.

§  1º  –  Os  leitores  óticos  deverão  ser  indicados  por  cartazes  suspensos  que
informem a sua localização.

§ 2º – Os leitores óticos deverão ser dispostos na área de vendas, observada a
distância  máxima de quinze  metros  entre  qualquer  produto  e  a  leitora  ótica  mais
próxima.

§ 3º – Para efeito de fiscalização, os fornecedores deverão prestar as informações
necessárias  aos  agentes  fiscais  mediante  disponibilização  de  croqui  da  área  de
vendas, com a identificação clara e precisa da localização dos leitores óticos e a
distância  que os  separa,  demonstrando graficamente  o  cumprimento  da  distância
máxima fixada neste artigo”.

Observe-se que o decreto transcrito abrange a quase totalidade do texto objeto da
proposição em análise, havendo apenas um ponto em que esta apresenta inovação,
que seria o seu § 3º, cujo comando é: “Constatado o mau funcionamento de algum
equipamento  de  leitura  ótica,  o  consumidor  poderá  solicitar  sua  imediata
substituição”.

A nosso ver, o direito de solicitar a imediata substituição de eventual equipamento
defeituoso decorre do art. 7º do Decreto nº 5.903 aqui transcrito, que já estabelece o
dever por parte do fornecedor de disponibilizar equipamentos de leitura de código de
barras em perfeito estado de funcionamento.

Com efeito, a faculdade que o consumidor possui de questionar e reclamar diante
de  situações  como  a  que  se  apresenta  decorre  da  sua  posição  jurídica  de
consumidor.
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Diante do exposto, observa-se que o Decreto nº 5.903 tratou de regulamentar a Lei
Federal nº 10.962, de 2004, sendo possível concluir pela impossibilidade por parte do
legislador  de  reproduzir  comandos  que  já  figuram  em  tal  decreto,  pois,  nessa
situação, estaria a nova lei desprovida do atributo da novidade, essencial para sua
caracterização  em  sentido  material.  Como  se  sabe,  além  dos  requisitos  da
generalidade e da abstração, as leis devem conter elemento inovador em relação à
legislação preexistente.

Assim,  diante  dos  argumentos  expendidos,  não vislumbramos  a  perspectiva  de
tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 48/2015
Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente e relator – Bonifácio Mourão – Professor Neivaldo –

Isauro Calais – Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 126/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 126/2015 “dispõe sobre a
Política  Estadual  de  Conscientização  e  Orientação  sobre  o  Lúpus  Eritematoso
Sistêmico – LES – e Lúpus Eritematoso Discoide – LED – e dá outras providências”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 28/2/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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
O projeto sob comento institui a Política Estadual de Conscientização e Orientação

sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico – LES – e o Lúpus Eritematoso Discoide – LED
–, que compreenderá as seguintes ações: 1 – campanha de divulgação tendo como
objetivos:  elucidação  sobre  as  características  das  moléstias  e  seus  sintomas;
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prestação de informações sobre as precauções a serem tomadas pelos portadores
das  moléstias;  orientação  psicológica  e  suporte  para  portadores  e  familiares;
tratamento  médico  adequado;  confecção  e  distribuição  de  cartazes,  panfletos  e
folders sobre  as  características  das  moléstias  e  seus  sintomas;  criação  de
campanhas de prevenção sobre o lúpus eritematoso sistêmico e o lúpus eritematoso
discoide; 2 – implantação, por meio dos órgãos competentes, de sistema de coleta de
dados  sobre  os  portadores  das  patologias,  integrado  com  os  hospitais  públicos,
postos  de  saúde  e  entidades  privadas  de  saúde,  objetivando:  obter  elementos
informadores  sobre  a  população  atingida  pelas  moléstias,  contribuindo  para  o
aprimoramento das pesquisas científicas do setor; detectar os índices de incidência
das moléstias no Estado; contribuir para o aprimoramento das pesquisas científicas
do setor; 3 – estabelecimento de convênios com outros órgãos públicos, entidades,
associações  e  empresas  de  iniciativa  privada,  sempre  que  necessário,  a  fim  de
estabelecer  trabalhos conjuntos acerca do lúpus eritematoso sistêmico e do lúpus
eritematoso discoide.

É  importante  destacar  que  matéria  idêntica  já  tramitou  na  legislatura  passada
(Projeto de Lei nº 4.915/2014).

No  entanto,  ainda  que  seja  nobre  a  intenção  do  autor,  o  projeto  não  dispõe
efetivamente sobre uma política estadual de conscientização e orientação sobre o
lúpus, mas de campanha informativa e coleta de dados, inclusive com a previsão de
celebração de convênios, que têm natureza administrativa. Tais ações estão inseridas
no conceito de programa de governo. É importante considerar que a elaboração e a
execução de programas estão inseridas na competência material do Estado, cabendo
ao Poder Executivo, estruturado como o detentor dos instrumentos apropriados para
criar  programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos, a competência
para instituir esse tipo de ação, o que prescinde, obviamente, de autorização para tal.

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



2017
____________________________________________________________________________

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
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
tal  programa, que se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo. Não
obstante, essa imprecisão técnica é passível de retificação, pois, na verdade, o que
se pretende é  o  estabelecimento  de  alguns  parâmetros  ou  diretrizes  relativas  ao
tema.

Ademais  o  escopo  da  proposição  está  compreendido  na  esfera  estadual  de
competência legislativa, por se referir  a  uma questão de saúde pública,  atribuição
concorrente  da  União  e  dos  estados,  no  termos  do  inciso  XII  do  art.  24  da
Constituição da República.

A Constituição Mineira, por sua vez,  em seu art.  186, parágrafo único, inciso II,
dispõe  que  o  direito  à  saúde  implica  a  garantia  de  acesso  às  informações  de
interesse para essa área, estando obrigado o poder público a manter a população
informada sobre os  riscos e danos à saúde e sobre as  medidas de prevenção e
controle.

Com  efeito,  a  instituição  de  uma semana  em  que se  realizariam  atividades  de
conscientização sobre  o  lúpus  pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de
quaisquer dos estados componentes do sistema federativo. A Semana Estadual do
Lúpus, a ser realizada anualmente, deverá abranger o dia 10 de maio, Dia Mundial do
Lúpus.

Assim,  para  aprimorar  a  proposição  e  afastar  os  óbices  de  natureza  jurídico-
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constitucional  à  sua  tramitação,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1  ao  final  deste
parecer.

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

do Projeto de Lei nº 126/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece diretrizes para a promoção da conscientização sobre lúpus eritematoso
e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Na adoção de medidas para a promoção da conscientização sobre lúpus

eritematoso, serão observadas as seguintes diretrizes:
I – estímulo à realização de estudos, análises e discussões sobre questões relativas

ao lúpus eritematoso;
II – divulgação de informações, estudos e experiências nas área de saúde sobre o

tema;
III – articulação entre as ações e os serviços voltados para as pessoas com lúpus

eritematoso;
IV – integração entre os órgãos e as entidades relacionados com o tema, visando à

qualificação dos profissionais  que lidam com pessoas  com lúpus eritematoso e à
orientação dos familiares;

V – controle social da execução das ações e dos projetos relacionados ao tema.
Art. 2º – Fica instituída a Semana Estadual do Lúpus Eritematoso, a ser realizada

anualmente na semana em que recair o dia 10 de maio.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Isauro Calais – Antônio

Jorge – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 312/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei  em epígrafe, decorrente do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 260/2011, “torna obrigatória a afixação, nos
estabelecimentos que menciona, de placas que alertem para o fato de que a violência
doméstica é crime e dá outras providências”.

Publicada no Diário do Legislativo no dia 12/3/2015, foi a proposição distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame pretende tornar obrigatória a afixação, em escolas, hospitais,

maternidades e postos de saúde públicos, bem como nas dependências dos órgãos e
das  entidades  das  administrações  direta  e  indireta,  de  placas  alertando  sobre  o
caráter criminoso da violência doméstica.

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
260/2011, na legislatura anterior, tendo a comissão concluído pela constitucionalidade
do projeto. No entanto, passamos a analisar a matéria sob um prisma diferente, como
veremos a seguir.

Vê-se,  ao  se  analisar  a  proposição  em  tela,  que  a  medida  legislativa  que  se
pretende instituir configura uma iniciativa voltada para a proteção da incolumidade
das pessoas – e, por conseguinte, da sua saúde – e da infância e juventude.

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.

No entanto, nota-se que a finalidade almejada seria coibir  a prática de violência
doméstica.  Temos  de  convir  que  não  é  a  afixação de  placas  de  advertência  em
escolas, hospitais, maternidades, postos de saúde e órgãos públicos que inibirá essa
prática, mas, sim, a fiscalização e a punição severa da conduta delituosa, como já
previsto na legislação penal. É cediço pela população que a violência doméstica é
uma conduta reprovável, passível de punição, e, se a praticam, certamente, não é por
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falta de conhecimento, pela maioria da população, de seu caráter delituoso.
Ademais,  entendemos  que  as  ações  voltadas  para  a  divulgação  de  comandos

legais ou direcionadas ao estímulo de denúncia de condutas criminosas inserem-se
no domínio do Poder  Executivo,  o qual,  por lidar  com problemas concretos,  pode
indicar  com  mais  acerto  os  locais  e  as  situações  em  que  tais  ações  se  fazem
necessárias.

É  preciso  considerar,  ainda,  que  o  ordenamento  jurídico  brasileiro  já  contém
normas, inclusive de caráter penal, sobre o tema. No âmbito estadual, destacamos a
Lei  nº  15.218,  de  2004,  que  cria  a  notificação compulsória  de  violência  contra  a
mulher  e  a  comissão  de  monitoramento  da  violência  contra  a mulher,  e  a  Lei  nº
13.432,  de 1999, que autoriza o Poder Executivo a criar  o Programa Estadual de
Albergues para a mulher  vítima de violência e  dá outras  providências. No âmbito
federal, temos, de suma importância, a Lei nº 11.340, de 2006, a chamada Lei Maria
da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre
a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de  Discriminação  contra  as  Mulheres  e  da
Convenção  Interamericana  para  Prevenir,  Punir  e  Erradicar  a  Violência  contra  a
Mulher; dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a
mulher;  altera o Código de Processo Penal,  o Código Penal e a Lei de Execução
Penal e dá outras providências.

Esta comissão já se pronunciou a respeito de medidas dessa natureza, tendo, em
julho de 2012, aprovado parecer pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 200.
Este alterava o inciso V do art. 2º da Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, com o
objetivo de obrigar os estabelecimentos comerciais que oferecem serviço de locação
de computadores para acesso à internet e prática de jogos eletrônicos a afixarem, em
local visível, placas com os dizeres: “A exploração sexual de crianças e adolescentes
é crime. Denuncie a pedofilia”. O projeto ainda tornava obrigatório que, nas placas já
referidas, constasse o número do serviço de disque-denúncia, com a indicação de
que a denúncia seria gratuita e sigilosa.

Ademais, ao se admitir a aprovação do projeto nos termos propostos, nada haveria
de  impedir  que  outros  projetos  similares  fossem  apresentados,  como  já  vem
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ocorrendo,  objetivando  tornar  obrigatória  a  afixação  de  inúmeros  outros  cartazes
contendo as mais variadas informações de interesse público, o que não se mostra
razoável.

O princípio da razoabilidade requer da norma equilíbrio, moderação, adequação dos
meios aos fins e requer também que ela não seja arbitrária ou caprichosa, conforme
ensina Luís Roberto Barroso (Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo:
Editora  Saraiva,  p.  205).  Ainda  segundo  o  magistério  desse  autor,  desdobra-se
daquele o princípio da menor ingerência possível para atingir  determinado fim, ou
seja,  para  atingir  um  fim,  o  Estado  deve  optar  pelo  meio  que  representa  menor
interferência na vida e nos negócios privados. Sobre a razoabilidade,  destacamos
decisão do STF, segundo o qual:

“(...) As normas legais devem observar, no processo de sua formulação, critérios de
razoabilidade,  que  guardem  estrita  consonância  com  os  padrões  fundados  no
princípio da proporcionalidade, pois todos os atos emanados do Poder Público devem
ajustar-se  à  cláusula  que  consagra,  em  sua  dimensão  material,  o  princípio  do
substantive due process of law.  Lei distrital que, no caso, não observa os padrões
mínimos  de  razoabilidade.”.  (Medida  Cautelar  em  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade n° 2.667-4/DF.)

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 312/2015.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Luiz Humberto Carneiro –

João Alberto.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 332/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do Deputado Fred Costa,  a proposição em epígrafe  “dispõe sobre a
manutenção  de  elevadores  em  edifícios  residenciais  e  comerciais,  públicos  ou
privados e dá outras providências”.

Publicada no  Diário do Legislativo em 12/3/2015,  a proposição foi distribuída às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão emitir parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade,  conforme dispõe  o  art.  188,  combinado com o  art.  102,  III,  “a”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise,  em breve resumo, obriga à manutenção semestral  de

elevadores localizados em edifícios de habitação coletiva, comerciais e de serviço
público ou privado, conforme as regras estabelecidas pelo órgão federal competente
do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; determina
que a manutenção seja feita por empresa prestadora de serviço habilitada pelo órgão
fiscalizador  estadual  competente  e  registrada  junto  ao  Conselho  Regional  de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea.

É  importante  mencionar  que  proposição  similar  tramitou  nesta  Casa  em  duas
legislaturas anteriores (Projetos de Lei n°s 3.198/2009 e 1.117/2011). Esta comissão,
na última legislatura, se posicionou pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade
do Projeto de Lei nº 1.117/2011.

Contudo,  tendo  em  vista  a  existência  de  óbices  constitucionais  e  legais  que
demandam  uma  nova  interpretação  da  matéria,  ratificamos  o  posicionamento
expresso  no  parecer  referente  ao  Projeto  de  Lei  n°  3.198/2009,  reproduzindo  a
argumentação jurídica apresentada:

“A proposição  em  tela  pretende  tornar  obrigatória  a  realização  da  manutenção
semestral  dos  elevadores  elétricos  instalados  nos  edifícios,  públicos  ou  privados,
comerciais  ou  residenciais,  por  empresas prestadoras  de  serviço,  habilitadas pelo
órgão fiscalizador estadual competente.

Dispõe,  ainda,  sobre  os  órgãos  competentes  para  fiscalizar  a  manutenção  dos
elevadores; a responsabilidade civil e criminal, em caso de acidente decorrente do
descumprimento da norma, inclusive com a previsão de sanções administrativas; o
prazo para regulamentação da norma.

Primeiramente,  é  preciso  ressaltar  que  o  exercício  da  competência  legislativa
estadual  deve observar  o  modelo  de repartição  de competências  estabelecido  na
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Constituição  da  República.  Desse modo,  à  União  foram conferidas  competências
expressas e aos Estados, em regra, a competência residual. Aos Municípios, segundo
o art. 30, I, foi conferida competência para legislar sobre os assuntos de interesse
local, que se caracterizam pela predominância do interesse municipal na questão.

A instalação,  a manutenção,  a reforma,  o funcionamento e a modernização dos
elevadores  possui,  quanto  aos  aspectos  técnicos,  regulamentação  editada  pelos
órgãos federais competentes, levando em conta a necessidade da uniformidade das
regras em todo o território brasileiro.

Levando,  ainda,  em  consideração a  velocidade  das  mudanças  tecnológicas,  os
aspectos técnicos da questão posta não se encontram sujeitos a regulamentação por
lei, pois o trâmite do processo legislativo, muitas vezes demorado, poderia ocasionar
danos  ou  transtornos  incontornáveis  ou,  mesmo,  o  engessamento  da  atuação
legislativa. Desse modo, a regulamentação ocorre por meio de resoluções e outros
instrumentos normativos expedidos pelos órgãos federais competentes.

O art. 2° da Lei Federal n° 9.933, de 20 de dezembro de 1999, estabelece que os
regulamentos  técnicos  deverão  dispor  sobre  características  técnicas  de  insumos,
produtos  finais  e  serviços  que  não  constituam  objeto  da  competência  de  outros
órgãos e de outras entidades da administração pública federal, no que se refere a
aspectos  relacionados  com  segurança,  prevenção  de  práticas  enganosas  de
comércio,  proteção da vida  e  saúde humana,  animal  e  vegetal  e  meio  ambiente.
Prevê,  ainda,  que  tais  regulamentos  deverão  considerar  o  conteúdo  das  normas
técnicas adotadas pela ABNT pertinentes ao caso.

A referida lei, em seu art. 3°, estabelece que ao Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro – compete exercer, com exclusividade,
o poder de polícia administrativa na área de metrologia legal e na área de avaliação
da  conformidade,  em  relação  aos  produtos  por  ele  regulamentados  ou  por
competência que lhe seja delegada.

A manutenção de elevadores, contudo,  é assunto que demanda análise caso a
caso, considerando diversos fatores, como o modelo do equipamento, a finalidade, o
peso,  a  constância  na  utilização,  a  capacidade,  a  acessibilidade  das  pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, entre outros. As ocorrências e
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os defeitos, portanto, variam muito segundo o equipamento e o tipo de utilização.
Desse modo, verifica-se que a matéria em tela estaria diretamente relacionada às

questões de uso e ocupação do solo urbano, já que as variáveis acima mencionadas
influenciam a necessidade e a periodicidade da referida manutenção.

Está,  portanto,  inserida  no  âmbito  da  competência  municipal,  uma  vez  que  o
território nacional, e mesmo o estadual, é marcado por diferenças de toda ordem, o
que  impede  o  tratamento  legislativo  uniforme.  Evidentemente,  as  características
urbanas  presentes  na  Capital  nem  de  longe  se  comparam  às  existentes  em
Municípios  do  interior,  que  têm  população  reduzida  e,  em  grande  parte,  são
desprovidos de prédios servidos com elevadores.

Assim,  o  Município  é  que  teria  melhor  condição  de  estabelecer  e  realizar  a
fiscalização dos referidos serviços de manutenção.

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 fiscalização de elevadores e outros aparelhos de transporte no Município. A citada
lei foi regulamentada no Decreto n° 10.042, de 28 de outubro de 1999.

A norma prevê que, para cada elevador, haja um livro de ocorrências, pelo menos
uma inspeção anual, laudo técnico, botoeira em braile e um engenheiro responsável
técnico por  sua manutenção.  As empresas de manutenção têm de ter,  ainda,  um
serviço de atendimento emergencial 24 horas para responder prontamente a qualquer
demanda.

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 Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBRs nºs 5666, 5665, 7192,
10098, 10982, NM 267, 207, etc.).
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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.

Assim, quanto ao dispositivo que estabelece os órgãos competentes para fiscalizar
a manutenção dos elevadores, ficou demonstrada a existência de previsão expressa
sobre o tema na legislação federal e municipal.

No  que  se  refere  à  previsão  da  responsabilidade  civil  e  criminal  em  caso  de
acidente decorrente do descumprimento da norma, a proposta também não encontra
abrigo constitucional ou legal, pois tais disposições já constam na legislação federal.
Tal previsão fere frontalmente a competência privativa da União para legislar sobre
direito civil e penal, contida no art. 22, I, da Constituição Federal.

Quanto à previsão de sanções administrativas e à competência do Poder Executivo
para regulamentar a proposta em comento, tais dispositivos, assim como os demais,
não  podem  ser  mantidos,  por  faltar  ao  Estado  competência  para  regulamentar  o
assunto, como acima informado. O Estado, portanto, não pode, mediante legislação
autônoma, alterar a legislação que a União e o Município editaram no desempenho
legítimo de sua competência constitucional,  sob pena de comprometer e afetar os
princípios básicos que regem a função legislativa.

Estando  o  poder  constituinte  dos  Estados  membros  limitado  pelos  princípios
explícitos e implícitos da Constituição Federal, sua autonomia legislativa acaba por
ser  restringida,  de  maneira  que  se  verificam,  na  proposição  em  tela,  óbices
intransponíveis, de natureza constitucional, legal e jurídica, à sua tramitação nesta
Casa Legislativa”.

Por último, ressaltamos que proposição recente e com conteúdo semelhante a esta,
o Projeto de Lei  n° 5/2015, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
dispositivos de segurança em elevadores dos edifícios que especifica”, foi analisado
por  esta  comissão,  que concluiu  pela  sua  inconstitucionalidade,  antijuridicidade  e
ilegalidade.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 332/2015.
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Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Isauro Calais – Antônio

Jorge – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 339/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a
exposição comercial, proibição da venda e utilização em estabelecimentos de ensino,
da  substância  soda  cáustica  e  seus  similares  e  de  todos  os  demais  produtos
classificados como nocivos à saúde”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  13/03/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Cabe a esta comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.
188 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  em exame estabelece que  produtos  contendo  soda cáustica  bem

como outros  produtos  classificados  como potencialmente  nocivos  à  saúde  sejam
posicionados fora do alcance das crianças nos estabelecimentos comerciais.

Nos  termos  do  parágrafo  único  do  art.  1º  do  projeto,  consideram-se  produtos
potencialmente  nocivos  à  saúde  aqueles  em  cuja  embalagem  ou  rótulo  conste
advertência sobre a nocividade do seu uso, da sua ingestão, aplicação, inalação ou
aspiração.

O art. 2º do projeto, por sua vez, proíbe a venda desses produtos a menores de 14
anos,  e  o  art.  3º  veda  a  sua  utilização  em  estabelecimentos  de  ensino  infantil,
fundamental e médio.

Registre-se, inicialmente, que proposições de idêntico teor tramitaram nesta Casa
Legislativa  nas  duas  legislaturas  passadas.  No  Projeto  de  Lei  nº  2.423/2008,  a
matéria recebeu parecer pela inconstitucionalidade desta comissão.  Não obstante,
quando da apreciação do Projeto de Lei nº 1.253/2011, a matéria recebeu parecer
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concluindo pela constitucionalidade na forma do Substitutivo nº 1, porque, após nova
reflexão, esta comissão vislumbrou outros aspectos de natureza jurídica.

Como não houve alterações constitucionais supervenientes que propiciassem uma
nova interpretação da proposta,  ratificamos o último posicionamento expressado e
reproduzimos a argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“Com efeito, possui o estado competência concorrente para tratar sobre proteção à
saúde  e  direito  do  consumidor,  conforme  dispõe  o  art.  24,  incisos  VII  e  XII,  da
Constituição Federal.

A esse respeito vale citar a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF – na Ação
Direta  de  Inconstitucionalidade  –  ADI  nº  2730/SC,  na  qual  este  colendo  Tribunal
considerou  constitucional  lei  do  Estado  de  Santa  Catarina  que  determinava  que
supermercados  e  hipermercados  concentrassem em  um mesmo local  ou  gôndola
todos os produtos alimentícios elaborados sem a utilização de glúten. De acordo com
a decisão 'a  forma de apresentação dos produtos elaborados sem a utilização de
glúten está relacionada com a competência concorrente do Estado para legislar sobre
consumo, proteção e defesa da saúde'.

A propósito, dispõe o art. 6º, inciso I, da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, denominada Código de Proteção e Defesa do Consumidor,  que são direitos
básicos  do  consumidor:  'a  proteção da vida,  saúde e segurança contra  os  riscos
provocados  por  práticas  no  fornecimento  de  produtos  e  serviços  considerados
perigosos ou nocivos'.

Ademais,  o  art.  9º  do  referido  Código  prevê  que  'o  fornecedor  de  produtos  e
serviços potencialmente nocivos ou perigosos a saúde ou segurança deverá informar,
de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade, ou periculosidade,
sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto'; todavia,
é preciso apontar que a proposição em exame apresenta problemas conceituais, na
medida em que, inicialmente, indica regras precisas sobre determinado produto – a
soda cáustica – e, a seguir, generaliza as suas proibições para qualquer substância
potencialmente nociva à saúde. Tal previsão, além de tornar imprecisa a abrangência
da lei, causaria um problema de ordem prática, pois restariam poucos produtos de
limpeza a serem colocados nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais. Afinal,
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todos os produtos de limpeza, como detergente e desinfetante, por exemplo, trazem
no rótulo a informação de que sua ingestão coloca em risco a saúde.

Por  seu turno,  o art.  3º  do  projeto determina que tais  produtos não podem ser
utilizados nas escolas, medida que não nos parece razoável”.

Conclusão
Em vista das razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de  Lei  nº  339/2015 na forma do Substitutivo nº  1,  a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe  sobre  a  exposição  comercial  da  substância  soda  cáustica  e  de  seus

similares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  A  exposição  para  comercialização  da  substância  denominada  soda

cáustica e de seus similares será efetuada de forma que seu posicionamento fique
fora do alcance de crianças.

Art.  2º  –  Os  infratores  das  disposições  desta  lei  ficam  sujeitos  às  penalidades
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, 19 de maio de 2015.
Leonídio Bouças,  presidente – Professor Neivaldo,  relator  – Bonifácio Mourão –

Isauro Calais – Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 345/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Fred Costa,  a proposição em epígrafe “dispõe sobre  a
aplicação de penalidades às instituições que não procederem a baixa de gravame
sobre veículo automotor nos prazos legalmente fixados”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às
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,
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constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A  proposição  em  tela  determina  a  aplicação  de  penalidade  de  multa,

correspondente a 5% do valor venal do veículo, à instituição financeira que, após a
quitação por parte do devedor, não proceder à comunicação de baixa do gravame de
veículo junto ao Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais – Detran-MG –
no prazo fixado na Resolução Contran nº 320/2009.

Segundo o autor, embora a Resolução nº 320 do Contran, de 5 de junho de 2009,
estabeleça o prazo de 10 dias para a comunicação de baixa do gravame, há relatos
de que tal prazo não vem sendo seguido pelas instituições credoras em contratos de
financiamento  de  veículos  com  cláusula  de  alienação  fiduciária,  arrendamento
mercantil, reserva de domínio ou penhor.

Não obstante a nobre intenção do parlamentar, o projeto não pode prosperar nesta
Casa Legislativa, pois padece de vício de inconstitucionalidade.

O  princípio  fundamental  a  orientar  o  legislador  constituinte  na  divisão  de
competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo
este,  competem  à  União  as  matérias  de  predominante  interesse  nacional  e  aos
estados  as  de  predominante  interesse  regional,  restando  aos  municípios  as  de
predominante interesse local.

Os  meios  de  circulação  e  transporte  interessam  a  todo  o  País  e,  por  isso,  a
Constituição reservou à União a competência privativa para legislar sobre a matéria.
No exercício da competência que lhe outorga o art. 22, inciso XI, a União editou a Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

O CTB instituiu,  em seu art.  5º,  o  chamado Sistema Nacional  de  Trânsito,  que
consiste no conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal
e  dos  municípios  que  têm  por  função  o  exercício  das  seguintes  atividades:
planejamento,  administração,  normatização,  pesquisa,  registro  e  licenciamento  de
veículos; formação, habilitação e reciclagem de condutores; educação; engenharia e
operação do sistema viário; policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de
recursos e aplicação de penalidades.
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De acordo com o  art.  12,  inciso I,  do  CTB, o Conselho Nacional  de Trânsito  –
Contran – é o órgão máximo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito.

Esse  sistema  deve  operar  de  modo  integrado,  a  partir  da  uniformização  de
procedimentos técnicos adotados por todos os estados da Federação. Por tal motivo,
as disposições contidas no CTB são densificadas e regulamentadas nas resoluções
do Contran, que detém, entre outras, competência para zelar pela uniformidade e
pelo cumprimento das normas contidas no CTB e nas resoluções complementares
(art. 12, VII, CTB).

Cabe  ressaltar  que  o  Contran,  fazendo  uso  dessa  prerrogativa  legal,  editou  a
Resolução  nº  320,  de  2009,  que  estabelece  procedimentos  para  o  registro  de
contratos  de  financiamento  de  veículos  com  cláusula  de  alienação  fiduciária,
arrendamento  mercantil,  reserva  de  domínio  ou penhor,  nos  órgãos ou entidades
executivos de trânsito dos estados e do Distrito  Federal,  e  para o lançamento do
gravame correspondente no Certificado de Registro de Veículos – CRV –, além de
outras providências.

A Resolução nº 320 refere-se ao registro exigido pelo Código Civil Brasileiro, mais
precisamente no § 1º do art. 1.361, que assim dispõe:

“Art.  1.361  –  Considera-se  fiduciária  a  propriedade  resolúvel  de  coisa  móvel
infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1º – Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado
por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e
Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição
competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”.

Assim,  de  acordo com a Resolução  nº  320,  de  2009,  os  órgãos executivos  de
trânsito,  além de efetuarem o registro (art.  2º),  fornecerão certidões relativas  aos
contratos registrados (art. 4º), as quais são dotadas de fé pública e de presunção de
veracidade  e  legitimidade,  bem  como anotarão  a  garantia  real  incidente  sobre  o
veículo no campo de observações do CRV (gravame).

Em seu art. 9º, tal resolução dispõe que, após o cumprimento das obrigações por
parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a
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informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no
qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo de 10 dias.

Como é fácil perceber, o objetivo perseguido pelo projeto, embora meritório, não
encontra respaldo no  Texto Constitucional,  visto que versa  sobre  tema atinente  a
trânsito.

Nesse pormenor, é ampla e pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal –
STF – relativa à inviabilidade de leis estaduais cujo teor conflita com a regra do art.
22, inciso XI, da Constituição Federal. No julgamento da ADI nº 2928-2, publicada no
Diário  da  Justiça de  15/4/2005,  o  STF  declarou a  inconstitucionalidade de lei  do
Estado de São Paulo por conter norma atinente à legislação de trânsito. Conforme
assinalou  o  ministro  Eros  Grau,  relator  da  matéria,  a  citada  Corte,  “em
pronunciamentos  reiterados,  assentou  que  a  Constituição  de  1988  conferiu
exclusivamente à União a competência para legislar  sobre trânsito.  Além disso,  é
firme  o  entendimento  de  que,  até  o  advento  de  lei  complementar  previsto  no
parágrafo único do mencionado art. 22, os Estados-membros não podem legislar a
propósito das matérias relacionadas no preceito, entre as quais incluiu-se o trânsito”.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 345/2015.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Isauro Calais – Antônio

Jorge – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 458/2015

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 n° 72/2011, “proíbe a venda a menores de dezoito
anos e a exposição pública de revistas, DVDs, CDs e cartazes com conteúdo erótico
ou pornográfico em bancas, livrarias, locadoras de filmes ou congêneres”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, de Previdência e da Ação Social e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente,  o projeto vem 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.

Fundamentação
O projeto de lei  em estudo pretende proibir a venda a menores de 18 anos e a

exposição  pública  de  revistas,  DVDs,  CDs  e  cartazes  com  conteúdo  erótico  ou
pornográfico  em  bancas,  livrarias,  locadoras  de  filmes  ou  congêneres,  aplicando
sanção no caso de descumprimento. Na justificação, o autor afirma que a medida tem
a  finalidade  de  proteger  as  crianças  e  os  jovens  dos  malefícios  causados  pela
exposição de material pornográfico nos estabelecimentos comerciais, sem prejudicar
os comerciantes.

É  importante  ressaltar  que  a  proposição  em  análise  é  resultante  do
desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n°  72/2011,  que  foi  arquivado  ao  final  da
legislatura sem análise desta comissão.

Quanto o tema, ressaltamos que, conforme autorização contida no art. 24, XV da
Constituição  Federal,  os  estados  possuem  competência  para  legislar
concorrentemente sobre proteção à infância e à juventude, o que foi confirmado pela
Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 10, XV, “p”.

Entretanto, a Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e
do Adolescente  –,  norma geral  editada  pela  União,  já  contém comando proibitivo
nesse sentido, no art. 81, V. A referida norma, em seu art. 77, caput e parágrafo único,
prevê, respectivamente, que “os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de
empresas  que  explorem  a  venda  ou  aluguel  de  fitas  de  programação  em  vídeo
cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação
atribuída pelo órgão competente” e que “as fitas a que alude este artigo deverão
exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se
destinam”.

No art. 78 do Estatuto da Criança e do Adolescente há a determinação de que as
“revistas  e  publicações  contendo  material  impróprio  ou  inadequado  a  crianças  e
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adolescentes  deverão  ser  comercializadas  em  embalagem  lacrada,  com  a
advertência de seu conteúdo”, e de que “as editoras cuidarão para que as capas que
contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem
opaca”.

O art.  79 da Lei  n°  8.069, de 1990, por  sua vez,  estabelece que “as revistas e
publicações  destinadas  ao  público  infanto-juvenil  não  poderão  conter  ilustrações,
fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e
munições e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família”.

Importante também ressaltar que a venda ou a locação de CD ou DVD a criança ou
adolescente,  em desacordo com a classificação atribuída  pelo  órgão competente,
bem como o descumprimento dos arts. 78 e 79 da Lei n° 8.069, de 1990, já estão
previstos  no  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  como infração  administrativa,
sujeitando  os  infratores  à  pena  de  multa,  fechamento  do  estabelecimento  e
apreensão da revista ou publicação.

Dessa forma, verifica-se a inconstitucionalidade da proposição, uma vez que está
ausente a novidade jurídica, pois cuida de tema já regulado em normas de caráter
nacional que gozam de presunção de constitucionalidade e, portanto, de observância
obrigatória por todos os entes federados.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 458/2015.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Isauro Calais – Antônio

Jorge – Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 622/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,
resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.799/2013,  dispõe  sobre  o
incentivo ao uso noturno de energia elétrica na atividade agrícola.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial 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
proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe pretende implantar o incentivo estadual ao uso noturno

de  energia  elétrica  na  atividade  agrícola,  visando  ao  aumento  sustentável  da
produtividade e da produção agrícola do Estado.

O incentivo consistirá nas seguintes medidas a serem adotadas pelo poder público
estadual:  redução  dos  custos  da  energia  elétrica  para  atividades  agrícolas
desenvolvidas no  período noturno,  inclusive por  meio da  concessão de incentivos
fiscais;  promoção  da  eficiência  energética  na  atividade  agrícola;  garantia  do  uso
racional dos recursos naturais; ampliação de oportunidades de emprego e renda na
atividade agrícola; e estímulo à participação de produtores rurais no planejamento e
implementação do disposto na proposição.

Por  fim,  o  projeto  estabelece  que  o  incentivo  será  implementado  por  meio  da
celebração de termos de cooperação ou outro instrumento hábil entre o Estado e as
concessionárias de energia elétrica.

Em que pese a nobre intenção parlamentar, a proposição encontra óbices jurídico-
constitucionais que inviabilizam o seu prosseguimento.

Inicialmente, com relação à pretensão de se reduzirem os custos da energia elétrica
utilizada para atividade agrícola no período noturno, é necessário esclarecer que o
Estado não  possui  competência  para  legislar  sobre  a  política  tarifária  do  referido
serviço público.

Isso porque o sistema federativo instituído pela  Constituição Federal  de 1988 é
bastante  claro  no  sentido  de  que  é  da  União  a  competência  legislativa  e
administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de geração e
fornecimento de energia elétrica (CF, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a
fixação da política tarifária do serviço público de fornecimento de energia elétrica é
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atividade  inerente  à  definição  do  seu  regime  jurídico,  razão  pela  qual  compete
exclusivamente à União a sua definição:

“(…)  O  sistema  federativo  instituído  pela  Constituição  Federal  de  1988  torna
inequívoco  que  cabe  à  União  a  competência  legislativa  e  administrativa  para  a
disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia elétrica
(CF, arts. 21, XI e XII, ‘b’, e 22, IV). 2. A Lei nº 3.449/04 do Distrito Federal, ao proibir
a  cobrança  da  tarifa  de  assinatura  básica  'pelas  concessionárias  prestadoras  de
serviços de água, luz, gás, TV a cabo e telefonia no Distrito Federal' (art. 1º, caput),
incorreu  em  inconstitucionalidade  formal,  porquanto  necessariamente  inserida  a
fixação  da  'política  tarifária'  no  âmbito  de  poderes  inerentes  à  titularidade  de
determinado  serviço  público,  como  prevê  o  art.  175,  parágrafo  único,  III,  da
Constituição,  elemento  indispensável  para  a preservação do equilíbrio  econômico-
financeiro do contrato de concessão e, por consequência, da manutenção do próprio
sistema de prestação da  atividade.  3.  Inexiste,  in  casu,  suposto  respaldo  para  o
diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para dispor
sobre  direito  do  consumidor  (CF,  art.  24,  V  e  VII),  cuja  interpretação  não  pode
conduzir à frustração da teleologia da referida regra expressa contida no art. 175,
parágrafo único, III, da CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do
consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último,
além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, I), encontra sede
específica na cláusula 'direitos dos usuários' prevista no art. 175, parágrafo único, II,
da Constituição. (...)” (Supremo Tribunal Federal; ADI nº 3343-DF; relator: min. Ayres
Britto; DJe de 22/11/2011).

Por  outro  lado,  quanto  à  pretensão  da  concessão  de  incentivos  fiscais  para  a
redução  dos  custos  da  energia  elétrica,  é  necessário  destacar  que  a  sua
implementação  pelos  estados  e  pelo  Distrito  Federal  depende  da  celebração  de
convênio  no  âmbito  do  Conselho  de  Política  Fazendária  –  Confaz  –,  conforme
preconizam o art. 155, § 2º, “g”, da Constituição da República e a Lei Complementar
nº 24, de 7/1/1975. Essa, a propósito, é a posição consolidada do Supremo Tribunal
Federal, nas mais diversas decisões, em ações diretas de inconstitucionalidade de
leis estaduais que versam sobre concessão de incentivo ou redução de alíquota do
imposto cogitado.
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Por  fim,  as  outras  medidas  que  se  pretende  implantar  através  da  proposição,
consistentes na garantia do uso racional dos recursos naturais e na ampliação de
oportunidade de emprego e renda na atividade agrícola, já são objetivos da política
estadual  de  desenvolvimento  agrícola  na  medida  em  que  se  encontram
expressamente consagrados no art. 3º, incisos I e IV, da Lei Estadual nº 11.405, de 25
de janeiro de 1994.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 622/2015.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  Isauro  Calais  –  Antônio  Jorge  –  Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 647/2015

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 3.947/2013, “cria o Programa Empresa Amiga
da Educação no âmbito do Estado”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e Educação, Ciência e Tecnologia.

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
proposição.

Fundamentação
A proposição em exame pretende criar o programa Empresa Amiga da Educação

com o objetivo de estimular as pessoas jurídicas a contribuírem para a melhoria da
qualidade do ensino nas redes públicas estadual e municipal.

Nos  termos  do  projeto,  as  pessoas  jurídicas  poderão  participar  do  programa
mediante a doação de materiais, a realização de obras de manutenção, conservação,
reforma e ampliação de prédios escolares ou outras ações que visem beneficiar o
ensino nas escolas estaduais e municipais.
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As  pessoas  jurídicas  participantes  poderão  divulgar,  com  fins  promocionais  e
publicitários, as ações praticadas em benefício da escola adotada.

Por fim, a proposição prevê que a medida nela prevista não trará ônus para o poder
público, o qual não concederá às empresas participantes nenhuma prerrogativa além
da faculdade da divulgação das ações.

Apresentada uma breve síntese sobre a proposição, passamos a analisar os seus
aspectos jurídico-constitucionais.

Inicialmente, quanto ao aspecto da competência legislativa, é importante destacar
que a proposição, ao pretender implantar o programa no âmbito municipal, acaba por
invadir a competência legislativa dos municípios para tratar do tema.

É  necessário  lembrar  que,  nos  termos  do  art.  30,  VI,  da  Constituição  Federal,
compete com exclusividade aos municípios manterem, com a cooperação técnica e
financeira  da  União  e  do  estado,  programas  de  educação  infantil  e  de  ensino
fundamental.

Interpretando o dispositivo constitucional anteriormente citado em conjunto com os
arts. 24, IX, e 30, II, também da Constituição Federal, resta evidente que incumbe
exclusivamente  ao  município  editar  as  normas  específicas  que  regulam  o  ensino
municipal, criando os programas a serem implantados nessa esfera, em observância
às normas gerais federais e estaduais sobre o ensino.

Sendo  assim,  quanto  à  parte  do  projeto  que  pretende  criar  e  regulamentar  o
programa no âmbito municipal, cabe esclarecer a incompetência legislativa do estado
para  tratar  do  tema,  sob  pena  de  conflito  com  os  dispositivos  constitucionais
anteriormente  citados  e  ofensa  à  autonomia  municipal  consagrada  no  art.  18  da
Constituição Federal de 1988.

Por outro lado, especificamente quanto à parte do projeto que pretende implantar o
programa  no  âmbito  estadual,  é  importante  considerar  que  a  elaboração  e  a
execução de programas são atividades administrativas e estão inseridas no rol de
competências materiais do estado, e cabe ao Executivo, Poder estruturado como o
detentor dos instrumentos apropriados para criar programas governamentais sujeitos
a  procedimentos  técnicos,  a  competência  para  instituir  esse  tipo  de  ação,
prescindindo,  obviamente,  de  autorização para  tal.  Com  efeito,  a  Constituição  da
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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
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. Nesse sentido, tem-se pronunciado o Supremo Tribunal Federal, conforme a
decisão de questão de ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
224 (ADIQO 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 no art. 48, inciso IV, e no art. 165, §§ 1º e 4º.

Há também que se destacar que a proposição não traz inovação na ordem jurídica,
tendo em vista que já existe no âmbito estadual um programa com o mesmo objeto,
qual seja o programa Adote uma Escola, nos termos previstos pela Lei Estadual nº
12.490, de 16 de abril de 1997. Segundo seu art. 1º, o objetivo do programa Adote
uma Escola é, também, o de promover a participação de pessoas jurídicas em ações
que visem à melhoria da qualidade do ensino na rede pública estadual. O parágrafo
único  do  referido  artigo  já  prevê  que  “a  participação  das  pessoas  jurídicas  no
programa poderá dar-se sob a forma de doação de equipamentos, de realização de
obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação de prédios escolares ou de
outras ações que atendam à finalidade prevista no caput deste artigo”.
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O diploma legal em questão já prevê, além disso, a possibilidade de as pessoas
jurídicas divulgarem, para fins promocionais e publicitários, as ações praticadas em
benefício da escola adotada.

Portanto, a proposição em exame acaba por ser inócua, pois não inova na ordem
jurídica,  uma  vez  que  todas  as  medidas  por  ela  pretendidas  já  se  encontram
devidamente previstas na Lei Estadual nº 12.490, de 16 de abril de 1997.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 647/2015.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  Isauro  Calais  –  Antônio  Jorge  –  Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 832/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 339/2011, concede isenção do pagamento de
taxas estaduais relativas à renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH – às
pessoas maiores de 65 anos.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  2/4/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à
proposição  o  Projeto  de  Lei  nº  1.232/2015,  de  autoria  do  mesmo deputado,  que
concede desconto no pagamento de taxas relativas à renovação da Carteira Nacional
de  Habilitação  às  pessoas  com  idade  igual  ou  superior  a  65  anos  e  dá  outras
providências.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado
Regimento.
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Fundamentação
O projeto em exame objetiva conceder isenção às pessoas maiores de 65 anos do

pagamento  de  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 ao pagamento de exames médicos que vierem a
ser exigidos.

A iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo em matéria tributária
encontra amparo no princípio da iniciativa concorrente, nos termos do caput do art. 65
da Constituição Mineira.

Por seu turno, a competência do Estado para instituição de taxas pela utilização de
serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte decorre do art.
145 da Constituição da República.

Esta  comissão  já  analisou  detidamente  a  matéria  quando  da  tramitação  dos
Projetos  de  Lei  nºs  646/2003  e  629/2007,  oportunidade  em  que  concluiu  pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade de ambos.

De  fato,  a  Lei  Complementar  nº  101,  de  2000,  conhecida  como  Lei  de
Responsabilidade Fiscal – LRF –, estabelece, em seu art. 14, condicionantes para a
renúncia  de  receita  de  natureza  tributária.  Entre  eles,  está  a  elevação  de outros
tributos para a recomposição do equilíbrio entre receita e despesa.

No caso em tela, a renovação da carteira de habilitação depende do pagamento de
duas  taxas:  a  taxa  de  exame médico,  de  R$100,55,  e  a  taxa  de  segurança,  de
R$65,35, instituídas pelo art. 115 da Lei nº 6.763, de 1975.

Como  o  projeto  em  análise  trata  tão  somente  de  redução  da  carga  tributária,
isentando  determinados  contribuintes  do  pagamento  das  referidas  taxas  sem
identificar qualquer contrapartida que possa compensar a perda de receita tributária,
ele desatende aos requisitos da LRF.

Ademais,  a proposição contém vício de  inconstitucionalidade material  insanável,
uma vez que a distinção estabelecida no projeto com relação às pessoas que têm
mais de 65 anos de idade fere o disposto no art. 150 da Constituição da República,
por  instituir  tratamento  desigual  a  contribuintes  que  se  encontram  em  situação
equivalente. O fato de uma pessoa contar com menos ou mais de 65 anos, por si só,
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não é critério aceitável para a exigência ou a isenção do pagamento de uma taxa,
tributo que tem caráter eminentemente contraprestacional e é cobrado pela utilização
efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte
ou colocado à sua disposição.  Afinal,  o  contribuinte  com 25,  40  ou  50 anos,  em
determinadas situações, pode vir  a ter  a mesma dificuldade de cumprir  com suas
obrigações tributárias que um contribuinte com 65 anos de idade.

Por meio da Nota Técnica nº 079/2011, ao se manifestar sobre a proposição que
originou o projeto ora em exame, a Secretaria de Estado de Fazenda se manifestou
desfavoravelmente ao projeto.

Segundo aquela pasta, “a atividade estatal de expedição, manutenção e controle da
CNH obriga o Estado a manter uma estrutura muito dispendiosa aos cofres públicos,
razão pela qual foram instituídas, dentre outras, as taxas relativas à renovação deste
documento. Restando aprovada a proposta de isenção para o pagamento das citadas
taxas aos maiores de 65 anos, o serviço prestado a esses cidadãos, embora somente
a eles referido, passaria a ser custeado por toda a sociedade”. Acrescenta que “não
há razões de interesse público a justificar tal isenção. O critério ‘idade’, por si só, não
pode ser utilizado para isentar alguém do pagamento de taxas, mormente por ferir o
princípio  constitucional  da  igualdade,  insculpido  no  inciso  II  do  artigo  150  da
Constituição da República”. Por fim, observa que a proposição “encontra óbice na Lei
Complementar nº 101/2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Finalmente, por força da Decisão Normativa da Presidência n° 12, de 2003, esta
comissão também deve manifestar-se sobre o Projeto de Lei n° 1.232/2015, anexado
à proposição.  Sendo assim,  ressaltamos que,  por  se tratar  de matéria  análoga à
principal, a ela se aplicam os mesmos argumentos anteriormente expostos.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 832/2015.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  Isauro  Calais  –  Antônio  Jorge  –  Luiz

Humberto Carneiro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.254/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe ”dispõe

sobre a integração dos órgãos de defesa social  do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências”.

Publicado no  Diário do Legislativo de 1º/5/2015, foi o projeto de lei distribuído às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do
Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O Projeto  de  Lei  nº  1.254/2015 pretende dispor  sobre a integração dos órgãos

estaduais de defesa social. Para tanto, a proposição traça as diretrizes que a Política
Estadual de Segurança Pública deverá adotar; estabelece a possibilidade de oferta
de curso de formação inicial conjunta para o ingresso nas carreiras da Polícia Civil, da
Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  cuja  regulamentação  caberá  à
Secretaria de Estado de Defesa Social; estabelece critérios técnicos para fixação dos
agentes  de  segurança  pública  do  Estado  nos  municípios;  impõe  o  dever  de
apresentação de Plano Diretor de Fixação do Efetivo – PDFE –, com periodicidade de
quatro anos, e traça diretrizes que o referido plano deverá observar.

Desde logo, é impositivo ressaltar que, apesar de a ementa dizer que a proposição
pretende dispor sobre a integração dos órgãos de defesa social do Estado, a análise
de seus  dispositivos  demonstra  que o  projeto  pretende,  em  verdade,  estabelecer
diretrizes para a Política Estadual de Segurança Pública, além de dispor sobre outras
providências.

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
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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.

As diretrizes da política que se busca estabelecer são mencionadas nos incisos dos
arts. 1º e 5º da proposição. Entretanto, segundo nosso entendimento, os incisos do
art. 5º do projeto são meros desdobramentos das diretrizes previstas no seu art. 1º.
Por isso, as disposições do art. 5º podem ser suprimidas.

É Impositivo destacar que a diretriz que impõe a ação integrada das instituições
estaduais de defesa social deve ser lida à luz do art. 144, IV e V, e dos §§ 4º e 5º da
Constituição Federal.  Por  isso,  ela  não implica  em aglutinação ou unificação das
Polícias Civil e Militar do Estado, e sim na ação integrada de cada órgão de acordo
com a respectiva esfera de competência.

Os arts. 2º, 3º e parágrafo único, 4º e 6º, que versam, respectivamente, sobre a
faculdade de oferta de curso de formação unificado a agentes dos diversos órgãos de
segurança pública, a competência dos agentes de segurança pública, a fixação do
efetivo desses agentes nos municípios e o dever de elaboração do Plano Diretor de
Fixação do Efetivo – PDFE –, são, indubitavelmente, temas afeitos à organização da
administração direta estadual.  E a inauguração do processo legislativo que venha
versar sobre esse 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.

Ou seja, as normas veiculadas nos artigos mencionados tratam da organização da
administração direta estadual e, portanto, impedem que o processo legislativo seja
inaugurado por outro ator que não o governador do Estado, sob pena de irremissível
inconstitucionalidade formal.

Assim, para se afastar o vício da inconstitucionalidade, bem como para adequar a
ementa ao objeto da proposição, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo
nº 1.

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

do Projeto de Lei nº 1.254/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  A  Política  Estadual  de  Segurança  Pública  obedecerá  às  seguintes

diretrizes:
I – observância dos princípios e normas do Estado Democrático de Direito;
II – atuação integrada das instituições do Sistema de Defesa Social;
III  –  cooperação  dos  órgãos  de  segurança  pública  do  Estado  com  os  órgãos

similares da União e de outras unidades da Federação, para que atuem no combate à
criminalidade, em especial nas divisas dos estados;

IV – desenvolvimento de políticas de prevenção social da criminalidade;
V – adoção integrada de sistemas de informação relativos a segurança pública pela

Polícia Militar, pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da Lei
nº 13.968, de 27 de julho de 2001;

VI – transparência na gestão e no acesso a informações sobre segurança pública,
observadas as disposições da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e
da Lei n° 13.772, de 11 de dezembro de 2000;

VII – parceria permanente entre a população e as polícias nas ações de prevenção
e combate à violência e de defesa civil;

VIII  –  promoção  de projetos  sociais  voltados  para  a  prevenção  e  o  combate  à
violência;

IX – desenvolvimento de políticas de prevenção ao pânico e combate a incêndio e
de defesa civil.

Art. 2º – 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  a  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.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Isauro Calais – Antônio

Jorge – João Alberto – Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.350/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Gil  Pereira,  a  proposição  em  epígrafe  “altera  a  Lei  nº
21.527, de 16 de dezembro de 2014, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  8/5/2015,  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.

Fundamentação
O projeto em tela pretende alterar a Lei nº 21.527, de 16 de dezembro de 2014,

que,  além de alterar  dispositivos  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de 1975,
autorizou  o  Poder  Executivo  a  conceder  crédito  outorgado  do  Imposto  sobre
Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestações  de  Serviços  de
Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –  a
estabelecimento  com  atividade  de  geração,  transmissão  ou  comercialização  de
energia elétrica situado no Estado, relativamente à aquisição de energia elétrica de
fonte solar fotovoltaica produzida no Estado (art. 2º).

Pela atual redação, o crédito outorgado de ICMS a que se refere o caput do art. 2º
da Lei nº 21.527, de 2014, será concedido anualmente, por um período de 10 anos, a
iniciar-se em 2018, limitado a R$50.000.000,00 por ano (inciso I).

Com a alteração ora pretendida, o mencionado crédito será concedido anualmente,
por um período de 20 anos, a iniciar-se em 2018, limitado a R$25.000.000,00 por
ano.

Segundo o autor, em sua justificação, “a lei estabeleceu condições na concessão do
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crédito que inviabilizam a consecução dos seus objetivos. O projeto de lei  que se
apresenta traz as alterações necessárias para que a outorga de crédito de ICMS
transfigure-se no desenvolvimento do setor de energia fotovoltaica em Minas Gerais.
Adianta-se que as alterações propostas não requerem aumento do valor do crédito de
ICMS outorgado, portanto não aumentam os custos do Estado”.

Ressalta,  ainda,  que “o inciso I  do § 1º da referida lei  estabeleceu condição de
período que inviabiliza a realização do leilão fotovoltaico em Minas Gerais. (…) [O]
BNDES criou linha de financiamento específica para empreendimentos de geração de
energia elétrica fotovoltaica com condições especiais para atender aos requerimentos
financeiros  desse  tipo  de  investimento.  Essa  linha do  BNDES foi  adequada para
atender às especificações do leilão de energia fotovoltaica promovido pela Aneel em
2014. Uma vez que o leilão oferecia um contrato de 20 anos de aquisição de energia
das  plantas  fotovoltaicas  vencedoras  do  certame,  também  o  financiamento
supracitado exige esse período para que as condições do empréstimo concedido se
adequem às necessidades de empreendimentos fotovoltaicos”.

Feito esse breve esclarecimento, passemos à análise da proposição.
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.

O ICMS é um tributo instituído pelo eado, nos termos do disposto no art. 155, inciso
II,  da  Constituição  da  República.  Cabe,  portanto,  ao  ente  federado,  além  do
regramento  geral  do  imposto,  estabelecer  incentivos  objetivando  criar  melhores
condições para o desenvolvimento econômico do estado.

Esses objetivos, entretanto, devem ser almejados em consonância com as normas

constitucionais  aplicáveis  à  matéria,  com  as  disposições  da  Lei  de  Diretrizes
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Orçamentárias e também da Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de 4 de maio de

2000, que se tornou conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Conforme  se  depreende  do  projeto  e  foi  ressaltado  pelo  autor,  a  pretensão  da

medida é apenas alterar a primeira das condições para a concessão de crédito de

ICMS  outorgado  a  estabelecimento  com  atividade  de  geração,  transmissão  ou

comercialização de energia elétrica situado no Estado, relativamente à aquisição de

energia elétrica de fonte solar fotovoltaica produzida no Estado.

Com efeito, pela redação atual, é possível a concessão do benefício pelo Estado de

até R$50.000.000,00 por um período de 10 anos. No entanto, segundo o autor do

projeto, “apesar de o valor total do crédito de ICMS outorgado, de R$500.000.000,00,

ser suficiente para viabilizar a aquisição desse tipo de energia em Minas Gerais, a

concentração do benefício em 10 anos impede que os empreendedores responsáveis

pela  construção  da  usina  fotovoltaica  obtenham  o  financiamento  apropriado  do

BNDES. Os empreendedores devem obter contratos de energia de duração de 20

anos para conseguir o empréstimo com as condições apropriadas do banco”.

Com a alteração ora pretendida, o valor total necessário para garantir a aquisição

da energia em Minas Gerais  permanece em R$500.000.000,00.  Todavia,  ele será

diluído em 20 anos, ao invés de 10, de forma que o valor máximo anual deve ser de

R$25.000.000,00, sem aumento do impacto orçamentário-financeiro.

Assim,  é  importante  a  alteração  da  legislação  de  forma  a  viabilizar  o

desenvolvimento do setor de energia fotovoltaica em Minas Gerais.

Destaque-se,  por  fim,  que  a  conveniência  e  oportunidade  da  medida  serão

devidamente analisadas pela comissão de mérito competente.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.350/2015.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Isauro Calais – Luiz Humberto

Carneiro.
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MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
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 (Requerimento nº 414/2015, da deputada Ione Pinheiro);

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 (Requerimento nº 434/2015, do
deputado Fábio Avelar Oliveira);

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 (Requerimento nº 467/2015, do deputado Fábio Cherem);

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  (Requerimento  nº  495/2015,  do  deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Andrea Cláudia Vacchiano, diretora do Detran-MG,
pela realização de leilões de veículos apreendidos e relevante ajuda para a solução
de problemas de saúde pública, como a dengue e a febre chicungunha, e por diminuir
a superlotação dos pátios (Requerimento nº 530/2015, do deputado Doutor Wilson
Batista);

de  congratulações  com  o  Sr.  Luiz  Humberto  França,  jornalista  e  escritor,  pelo
lançamento de seu primeiro livro: Telejornalismo no interior: a arte de fazer mais com
menos (Requerimento nº 534/2015, do deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Lagoa Grande pelo  aniversário desse
município (Requerimento nº 536/2015, do deputado Bosco);

de congratulações com o Sr. Piero Locatelli ,  jornalista, e com o jornal  Brasil de
Fato pela realização e publicação da matéria intitulada Profissão que mais mata fica
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ainda  mais  perigosa,  que  relata  a  situação  dos  trabalhadores  rodoviários
(Requerimento nº 601/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. Piero Paulo Henrique Lobato, jornalista, e com o jornal
Estado  de  Minas pela  realização  e  pela  publicação  das  matérias  intituladas
Mensageiros  do  asfalto e  Carga  pesada  no  bolso,  que  relatam  a  situação  dos
caminhoneiros (Requerimento nº 602/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a comunidade de João Monlevade pelo aniversário desse
município (Requerimento nº 604/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Resende Costa pelo aniversário desse
município (Requerimento nº 605/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Formiga pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 606/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Juatuba pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 607/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Palmópolis  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 652/2015, do deputado João Alberto);

de congratulações com a Rede Globo de Televisão pelos  50 anos de fundação
(Requerimento nº 658/2015, do deputado Isauro Calais);

de congratulações com o Sr. Maurício Lemes de Carvalho, prefeito municipal de
Ouro  Fino,  pelo  recebimento  do  Prêmio  Mineiro  de  Boas  Práticas  na  Gestão
Municipal, outorgado pela Associação Mineira de Municípios e chancelado pela União
Brasileira  de  Qualidade  (Requerimento  nº  661/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro
Silva);

de  aplauso  às  trabalhadoras  e  aos  trabalhadores  em  homenagem  ao  Dia  do
Trabalhador, em especial ao 6º Encontro Estadual dos Movimentos Sociais, realizado
de 1º a 3/5/2015 (Requerimento nº 734/2015, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2015

ATAS
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 15/4/2015
Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Carlos Pimenta, Doutor Jean Freire, Glaycon Franco e Ricardo Faria, membros da
supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Antônio Jorge. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e
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
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  a  votação,  é  aprovado  o
Requerimento nº 376/2015, com a Emenda nº 1 do deputado Carlos Pimenta. 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  910/2015,  dos  deputados  Ricardo  Faria,  Wander  Borges,  Glaycon  Franco  e
Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  para  debater,  em
audiência pública, com a presença da Comissão de Administração Pública, a pauta
de reivindicação dos trabalhadores da rede pública de saúde do Estado, em especial
da Fundação Hospitalar  do Estado de Minas Gerais  –  Fhemig – (emendado pelo
deputado Arlen Santiago);

nº  1.000/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater perícias médicas, em audiência pública, no dia 28/4/2015, Dia
Internacional  em  Memória  das  Vítimas  de Acidentes  e  Doenças  Relacionadas  ao
Trabalho;

nº 1.001/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o Hospital João Penido
de Juiz  de Fora,  consubstanciadas nas respostas às  seguintes  questões:  quando
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será finalizada a obra do CTI do referido hospital; se o atendimento ambulatorial pode
ser  realizado  de  modo  improvisado  em  outro  local  do  hospital  até  que  sejam
finalizadas as obras do CTI; qual a posição da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas  Gerais  –  Fhemig  –  sobre  a  reabertura  do  atendimento  ambulatorial  da
entidade; e quais as etapas necessárias para a reabertura do atendimento de porta
do hospital;

nº 1.002/2015, dos deputados Ricardo Faria, Glaycon Franco e Doutor Jean Freire,
em que solicitam seja encaminhado ao governo do Estado pedido de providências
com  vistas  à  indicação  de  membro  para  integrar  a  Comissão  de  Intervenção  do
Hospital Santa Casa de Lagoa Santa;

nº 1.003/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências com vistas à realização de
processo  seletivo  para  admissão  de  profissionais  de  saúde  no  Serviço  de
Atendimento Móvel de Urgência – Samu – da Macrorregião Norte de Minas;

nº 1.135/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – pedido de informações sobre as
reclamações  formalmente  apresentadas  contra  operadoras  de  planos  privados  de
saúde em Minas Gerais nos últimos dois anos;

nº 1.137/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
ouvidora da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – pedido de informações
sobre  as  reclamações  formalmente  apresentadas  contra  operadoras  de  planos
privados de saúde em Minas Gerais nos últimos dois anos.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.136/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado pedido  de providências  para  que seja revogado o  Decreto nº
46.649/2014 e seja editado novo decreto concedendo autonomia administrativa ao
Instituto de Previdência Social de Minas Gerais – Ipsemg –;

nº  1.138/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o atendimento ortopédico pelo Sistema
Único de Saúde de Minas Gerais – SUS –;

nº 1.139/2015, do deputado João Leite, em que solicita seja realizada reunião com
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convidados  para  debater  o  projeto  de  lei  que  tem  por  objetivo  instituir  o  Dia  de
Conscientização da Cardiopatia Congênita em Minas Gerais;

nº  1.140/2015,  do  deputado Ricardo Faria,  em que  solicita  seja  realizada visita
técnica ao Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte, para verificar  in loco as
condições  de  infraestrutura  e  dos  equipamentos  necessários  à  manutenção  dos
atendimentos;

nº 1.141/2015, do deputado João Leite, em que solicita seja realizada reunião com
convidados para debater o projeto de lei que tem por objetivo instituir no Estado a
política de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer bucal;

nº 1.142/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  a  garantir  a
participação de representante de nível central dessa pasta nas audiências públicas da
Comissão de Saúde que serão realizadas nos municípios do interior do Estado ao
longo do ano de 2015, sem prejuízo da participação dos gerentes regionais de Saúde,
além de representantes do Conselho Estadual de Saúde e do Ipsemg;

nº 1.143/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja realizada visita ao
SaúdeLog,  operador  logístico  contratado  para  armazenamento  e  distribuição  de
medicamentos e outros itens adquiridos pela Secretaria de Estado de Saúde, com o
objetivo de identificar os medicamentos estocados, a quantidade de medicamentos
em estoque, a data em que deram entrada no local e os prazos para dispensação.

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

Sala das Comissões, 16 de abril de 2015.
Arlen Santiago, presidente – Ricardo Faria – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E
COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 5/5/2015
Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Jorge,

Leandro Genaro e Léo Portela, membros da supracitada comissão. Estão presentes,
também, os deputados Antônio Carlos Arantes e Noraldino Júnior. Havendo número
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regimental,  o  presidente,  deputado  Antônio  Jorge,  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
presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater a relevância dos
trabalhos  para  recuperação  de  dependentes  químicos  realizados  pelas  igrejas
evangélicas e entidades a elas ligadas e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  deputado
Missonário  Márcio  Santiago,  justificando  sua  ausência  na  reunião,  por  estar  em
trânsito  rodoviário  devido  a  obstruções  na  BR-040.  A presidência  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs. Marcos Vinicius Alves da Silva,
vereador  da  Câmara  Municipal  de  Divinópolis;  Almir  Alves  dos  Santos,  pastor,
coordenador do Centro de Recuperação de Dependência Química – Credeq – e da
Casa Azul  – Lagoa Santa; Bruno Guimarães, pastor e presidente da Comunidade
Terapêutica  SOL  –  Nova  Lima;  Clayton  Martins  Miranda,  pastor  da  Igreja  do
Evangelho  Quadrangular;  Ronaldo  Fernandes  de  Morais,  pastor  da  Igreja  do
Evangelho Quadrangular; e Pablo Silva, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular
– Contagem, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a
palavra  ao  deputado Leandro  Genaro,  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, 19 de maio de 2015.
Antônio Jorge, presidente – Ione Pinheiro – Léo Portela – Leandro Genaro.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.620, EM

6/5/2015
Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

Agostinho  Patrus  Filho,  Durval  Ângelo  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada
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comissão.  Está  presente,  também, o deputado Rogério Correia.  Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado Vanderlei  Miranda,  declara  aberta a  reunião  e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. O deputado Rogério Correia retira-se da reunião. Registra-se a presença
do deputado Luiz Humberto Carneiro (substituindo o deputado Gustavo Corrêa, por
indicação da liderança do BVC). 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.  Registra-se  a  presença  do  deputado  Gustavo  Corrêa.  O
deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  retira-se  da  reunião.  Na  fase  de discussão  do
parecer do relator, deputado Durval Ângelo, que conclui pela manutenção do Veto
Parcial  à  Proposição de Lei  nº  22.620,  o  presidente  defere  o pedido  de  vista  do
deputado Gustavo Corrêa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos, convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária
em 7/5/2015, às 9 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2015.
Vanderlei Miranda, presidente – Agostinho Patrus Filho – Durval Ângelo – Tiago

Ulisses.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 7/5/2015

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e
os  deputados  Doutor  Jean  Freire  e  Fábio  Cherem,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidenta,  deputada  Marília  Campos,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Fábio  Cherem,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,
comunica o recebimento de correspondência publicada no Diário do Legislativo nas
datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  João  Cruz  Reis  Filho,
Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (16/4/2015  e
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1º/5/2015) e André Quintão, Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento
Social (1º/5/2015). 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 1.583/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Participação Popular e Direitos Humanos para debater,
em  audiência  pública,  a  proposta  que  institui  a  política  estadual  de  prevenção,
enfrentamento das violências, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes
no Estado de Minas Gerais;

nº  1.584/2015,  da  deputada Marília  Campos  e  dos  deputados  Fábio  Cherem  e
Doutor  Jean Freire,  em que solicita  seja formulada manifestação de apoio à  Sra.
Jandira Feghali, deputada federal pelo PC do B do Rio de Janeiro, em função da
discriminação de gênero sofrida devido ao seu posicionamento político no exercício
do seu mandato, no dia 6 de maio de 2015 na Câmara dos Deputados;

nº 1.585/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja realizada visita
conjunta  das  Comissões  de  Participação  Popular,  Assuntos  Municipais  e
Regionalização e Direitos Humanos para verificar a situação das ocupações urbanas
Rosa Leão, Esperança e Vitória;

nº 1.586/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja encaminhado ao
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte pedido de
informações sobre o processo nº 01542-1992-003-03-00-0, em tramitação na Justiça
do Trabalho desde 1992, no qual se pleiteiam verbas trabalhistas dos interessados
junto a Rede Ferroviária Federal,  sucedida pela União. Requer ainda informações
sobre o endereço da empresa de Brasília que realizou os cálculos trabalhistas em
2004.

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, 21 de maio de 2015.
Marília Campos, presidente – Fábio Cherem – João Leite – Geisa Teixeira.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MÁRCIO DA SILVA BOTELHO PARA O

CARGO DE DIRETOR-GERAL DO IMA, EM 12/5/2015
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Emidinho  Madeira,  Inácio  Franco,  Rogério  Correia  e  Isauro  Calais
(substituindo o deputado Fabiano Tolentino, por indicação da liderança do BCMG),
membros da supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o  presidente,  ad
hoc, deputado Inácio Franco, 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 Antônio Carlos Arantes e do deputado Emidinho
Madeira para presidente e vice-presidente, respectivamente. Feita a votação, ambos
são eleitos. O presidente  ad hoc, deputado Inácio Franco, proclama o resultado da
eleição e declara empossado o deputado Antônio Carlos Arantes como presidente, a
quem passa a direção dos trabalhos. O presidente declara empossado como vice-
presidente  o  deputado  Emidinho  Madeira  e  designa  como  relator  da  matéria  o
deputado Inácio Franco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente – Inácio Franco – Durval Ângelo.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 12/5/2015
Às 15h04min,  comparecem na Sala  das Comissões os  deputados  Deiró Marra,

Anselmo  José  Domingos,  Gustavo  Valadares  e  Neilando  Pimenta,  membros  da
supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Gil  Pereira.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Neilando Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A
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seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência:  e-mail do Sr. Edilson
Rodrigues, encaminhado por meio do Fale com a Assembleia, informando que sua
empresa venceu licitações para reforma de escolas estaduais,  mas que as obras
ainda não foram iniciadas porque o Estado não tem recursos. 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 534, 601, 602, 626, 633, 634, 635 650 e
658/2015.  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  1.533/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento pedido de providências para
inserção  no  programa  de  concessões  de  infraestrutura  do  governo  federal  a
duplicação da Rodovia BR-135, desde o entroncamento da Rodovia BR-040 até o
Município  de  Montes  Claros;  e  a  duplicação  da  Rodovia  BR-251,  no  trecho
compreendido entre Montes Claros e a Rodovia BR-116;

nº 1.534/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a realização da Operação Tapa
Buraco e  de  recapeamento  da  Rodovia  MG-401  no trecho asfaltado  que  liga  os
Municípios de Jaíba e Matias Cardoso, até a barragem do Rio São Francisco;

nº 1.535/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja encaminhado
ao subsecretário de Comunicação Social pedido de informações sobre: o motivo pelo
qual  o Portal  de Investimentos e Publicidade, inaugurado em 2014 e que fornece
informações  sobre  os  investimentos  publicitários,  parou  de  ser  atualizado;  se  a
Subsecretaria  de  Comunicação  Social  adota  o  critério  de  pregão  eletrônico  para
contratação de serviços gráficos e, caso negativo, qual o motivo; os fornecedores de
serviços contratados diretamente ou através de agências de publicidade, bem como
os valores dos contratos e serviços prestados a partir de 1º/1/2015; os investimentos
em  publicidade  realizados  a  partir  de  1º/1/2015,  especificando-se  os  critérios
utilizados para a sua definição, assim como a relação dos valores, dos objetos e dos
veículos, incluindo patrocínios, campanhas publicitárias e balanços oficiais;



2058
____________________________________________________________________________

nº 1.630/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita seja realizada audiência
pública em Araguari para debater as obras de duplicação da Rodovia MG-748, que
liga a BR-050 à BR-365; e as obras da Rodovia MG-414, entre Araguari e o Estado
de Goiás;

nº  1.632/2015,  do  deputado  Deiró  Marra,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Agência Nacional de Transportes Terrestres pedido de providências para a construção
de um viaduto com passarela no entroncamento da Rodovia BR-153 com a Rodovia
MG-497, no Município de Prata;

nº  1.633/2015,  do  deputado Deiró  Marra,  em que solicita  seja  encaminhado ao
Grupo  Triunfo  e  à  Concessionária  Concebra  pedido  de  providências  para  a
construção de um viaduto com passarela no entroncamento da Rodovia BR-153 com
a Rodovia MG-497, no Município de Prata.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  1.634/2015,  do deputado Deiró Marra,  em que solicita  seja realizada visita  à
Agência  Nacional  de  Aviação  Civil,  com  o  objetivo  de  debater  as  questões
relacionadas ao Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, ao Aeroporto Internacional
Tancredo Neves e à aviação regional;

nº 1.635/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita seja realizada visita da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas à Secretaria de Aviação
Civil  da  Presidência  da  República  com  o  objetivo  de  debater  as  questões
relacionadas ao Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, ao Aeroporto Internacional
Tancredo Neves e à aviação regional;

nº  1.636/2015,  do  deputado  Deiró  Marra,  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  do
deputado Carlos Pimenta e do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicitam seja
realizada nova audiência pública para debater a transferência de voos regionais do
Aeroporto  Carlos  Drummond de Andrade para  o  Aeroporto Internacional  Tancredo
Neves,  bem  como  a  transferência  de  voos  domésticos  para  o  Aeroporto  Carlos
Drummond de Andrade;

nº 1.637/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel e da deputada Rosângela Reis,
em que solicitam seja encaminhado à Azul Linhas Aéreas manifestação de repúdio
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em razão dos preços elevados cobrados pelas passagens, da diminuição de oferta de
voos regionais e do possível cancelamento da oferta de voos regionais operados no
Aeroporto Carlos Drummond de Andrade;

nº 1.638/2015, do deputado Carlos Pimenta, do deputado Celinho do Sinttrocel, da
deputada Rosângela Reis e do deputado Bonifácio Mourão, em que solicitam seja
encaminhado à Azul Linhas Aéreas pedido de providências para que sejam mantidos
os voos regionais do Aeroporto da Pampulha para as cidades-polo do Estado;

nº 1.639/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita seja encaminhado à
Infraero pedido de providências para que as manobras de pouso e decolagem no
Aeroporto de Governador Valadares possam ser operadas por instrumentos;

nº 1.641/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de informações sobre o
contrato celebrado com a Concessionária Nascentes das Gerais em decorrência de
parceria público-privada com o Estado,  cujo objeto é a concessão patrocinada da
Rodovia  MG-050,  informando  especialmente  sobre  o  montante  recebido  pela
empresa a título de tarifa de pedágio desde o início da cobrança, em 13/6/2008; e
seja encaminhado a esta Casa o projeto contratado e o plano contendo todas as
intervenções  e  as  planilhas  de  custos  relativas  a  cada  uma  das  referidas
intervenções;

nº  1.642/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater o fechamento do Aeroporto Carlos Prates, em Belo
Horizonte;

nº  1.644/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais pedido de
providências para o asfaltamento da estrada que liga a Rodovia BR-262 ao Município
de Araújo;

nº 1.646/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública em Ponte Nova, para debater as obras públicas que visam à melhoria de
acesso ao município, especificamente a construção do Anel Rodoviário que liga Ponte
Nova  a  Viçosa,  o  contrato  para  execução  do  projeto  básico  de  asfaltamento  da
estrada  que liga  Ponte  Nova  a  Barra  Longa  e  a  construção  da terceira  pista  da
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rodovia que liga Ponte Nova a Ouro Preto, com o objetivo de potencializar o aeroporto
local;

nº 1.647/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência
pública em Guaraciaba, para conhecer e debater os estudos para asfaltamento dos
25Km de estrada que ligam os Municípios de Guaraciaba e Porto Firme;

nº  1.648/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater o
sistema metroviário de Belo Horizonte, por solicitação do Sindicato dos Empregados
de Empresas de Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais.

É dado por prejudicado o Requerimento nº 1.649/2015, do deputado Cássio Soares,
em que solicita seja realizada audiência pública para debater a execução das obras e
a  conservação  das  estradas  que  compõem  o  Sistema MG-050,  especialmente  a
construção dos trevos no entroncamento da Rodovia MG-050 com a Avenida Arlindo
Figueiredo e com o Distrito Industrial 2 e a construção das passarelas que ligam os
Bairros Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora da Aparecida, em Passos, de
responsabilidade  da  Concessionária  Nascentes  das  Gerais  conforme  termo  de
parceria público-privada celebrado.

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

Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Deiró Marra, presidente – Celinho do Sinttrocel – Douglas Melo.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 12/5/2015
Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Antonio  Lerin,  Fábio  Avelar  Oliveira  e  Roberto  Andrade,  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio
Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do deputado Roberto Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
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presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e
a discutir  e votar  proposições da comissão. A seguir,  comunica o recebimento da
seguinte correspondência, publicada no Diário do Legislativo nas datas mencionadas
entre parênteses: ofício dos Srs. Sérgio Tadeu Borges, presidente da Associação do
Comércio e Indústria de Pouso Alegre (7/5/15), e José Antônio Cafiero, cônsul-geral
da República Argentina em Belo Horizonte (30/4/15). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 411 e 495/2015.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  1.526/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada
audiência pública da Comissão de Turismo,  Indústria,  Comércio e  Cooperativismo
para debater as dificuldades enfrentadas pela indústria têxtil mineira, bem como os
reflexos da crise na indústria de vestuário que em 2015 já demitiu cerca de 20 mil
profissionais,  o que representa aproximadamente 12% do contingente do setor no
Estado;

nº  1.527/2015,  do  deputado  Gustavo  Valadares,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública da Comissão de Turismo,  Indústria,  Comércio e  Cooperativismo
para debater o regime tributário diferenciado para os produtores de queijo artesanal
no Estado;

nº 1.528/2015, do deputado Felipe Attiê, em que solicita seja realizada audiência
pública conjunta das Comissões de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e
de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  com  a  finalidade  de  discutir  a
ampliação, o desenvolvimento e a expansão do sistema e infraestrutura aeroportuária
no Estado;

nº 1.625/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes e Roberto Andrade, em que
solicita seja realizada audiência pública para discutir a suspensão, a reavaliação, a
reestruturação e o encerramento de programas pelo governo do Estado, por exemplo
no Circuito Cultural Praça da Liberdade, com impactos no turismo e no comércio na
capital;
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nº 1.626/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão de Turismo,  Indústria,  Comércio e  Cooperativismo
para debater o Projeto de Lei nº 4.330/2004, em tramitação no Congresso Nacional,
que trata de regras para terceirização de trabalhadores, o que representa um avanço
normativo que enseja um aumento da produtividade das empresas, a garantia dos
direitos dos trabalhadores e significativos benefícios para a economia nacional;

nº 1.627/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
audiência  pública  conjunta  das  Comissões  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo e de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater a proposta
do Crea-MG de exigir RT de todos os empreendimentos agropecuários;

nº  1.628/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhada à Concessionária Nascentes das Gerais cópia das notas taquigráficas
da  2ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo, realizada no dia 4/5/2015, em São Sebastião do Paraíso;

nº  1.629/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador  do Estado pedido  de informações sobre  o  programa
"Caminho de Minas", que beneficiará os Municípios de São Sebastião do Paraíso,
Fortaleza de Minas e Jacuí, entre outros;

nº  1.631/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de informações sobre o planejamento
das obras a serem realizadas na MG-050.

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

Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Antônio Carlos Arantes, presidente – Felipe Attiê – Roberto Andrade – Professor

Neivaldo.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 13/5/2015

Às  10h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei
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Miranda, Arnaldo Silva, Felipe Attiê e Tito Torres, membros da supracitada comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,
comunica  o  recebimento  de  ofícios  da  Sra.  Eliscristina  Pião,  coordenadora-geral
substituta  de  Convênios  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da
República (2), publicados no Diário do Legislativo em 7/5/2015. 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, 20 de maio de 2015.
Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda – Felipe Attiê – Tito Torres – Thiago

Cota – Arnaldo Silva.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 13/5/2015
Às  10h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,

Glaycon  Franco,  Tony  Carlos  e  Dilzon  Melo  (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 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. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 1.650/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita sejam enviadas as notas
taquigráficas  da  1º  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Minas  e  Energia,
realizada no dia 11/5/2015, com a finalidade de debater o Novo Marco Regulatório do
Setor  Mineral,  à  Comissão  Especial  da  Câmara  dos  Deputados  destinada  a  dar



2064
____________________________________________________________________________

parecer ao Projeto de Lei Federal nº 37, de 2011; à Comissão de Minas e Energia da
Câmara dos Deputados; ao Ministério das Minas e Energia; à Secretaria de Estado
de  Desenvolvimento  Econômico;  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável; à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
–  Fiemg;  ao  Instituto  Brasileiro  de  Mineração  –  Ibram  –  e  à  Associação  dos
Municípios Mineradores do Estado de Minas Gerais – Amig;

nº 1.651/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, o aproveitamento do potencial minerário nos espaços
especialmente protegidos como, por exemplo, das unidades de conservação;

nº 1.652/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada visita à foz do
Rio São Francisco para verificar in loco o avançado estado de degradação do rio;

nº 1.653/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, a transposição e a revitalização do Rio São Francisco.

A seguir é aprovado o relatório da visita à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico com o objetivo de discutir  a situação energética e minerária de Minas
Gerais,  que  segue  publicado  após  as  assinaturas.  Registra-se  a  presença  dos
deputados Carlos Pimenta, Vanderlei Miranda e Felipe Attiê. Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Gil Pereira, presidente – Emidinho Madeira – Dilzon Melo – Glaycon Franco.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Minas e Energia

Local visitado: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede
Apresentação

A requerimento do deputado Gil Pereira, a Comissão de Minas e Energia visitou, no
dia 9/4/2015, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede –, para
discutir a situação energética e minerária de Minas Gerais.

Participaram da visita o presidente da referida comissão, deputado Gil Pereira, e
dois  outros  membros  –  deputado  Bosco  e  deputado  Glaycon  Franco  –,  além do
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deputado Wander Borges. Os deputados foram recebidos pelo secretário de Estado
de Desenvolvimento Econômico, Altamir de Araújo Rôso Filho; pelo subsecretário de
Políticas  Minerais  e  Energéticas  da  Sede,  José  Guilherme  Ramos;  pela  diretora-
presidente  do  Instituto  de  Desenvolvimento  Integrado  de  Minas  Gerais  –  Indi  –,
Cristiane Serpa; e pelo diretor do Indi, Rubens José de Amaral Brito.

Relato
O encontro  ocorreu  na sede do Banco de Desenvolvimento de  Minas  Gerais  –

BDMG. O presidente da comissão manifestou a intenção de colaborar com o governo
no sentido de fomentar investimentos nas diversas regiões do Estado, por meio da
implantação de empreendimentos capazes de gerar emprego e estimular a economia
em Minas Gerais.

Os deputados presentes ressaltaram a necessidade de que o gasoduto oeste, que
deverá  ser  construído  para  alimentar  a  fábrica  de  amônia  a  ser  implantada  em
Uberaba pela Petrobras, siga o trajeto que vai de Queluzito a Uberaba, cruzando 26
municípios  mineiros,  possibilitando  assim  diversificação  da  matriz  energética  e
impulso ao desenvolvimento industrial da região. Além dessa opção de traçado, que
possui  450km  de  extensão,  há  outras  opções  mais  curtas  para  o  gasoduto,  de
Ribeirão Preto a Uberaba ou de São Carlos a Uberaba. No entanto, os deputados
salientaram que não deve ser analisado apenas o custo do gasoduto, mas sobretudo
os benefícios gerados.

O secretário respondeu que o governo está empenhado em garantir a construção
do gasoduto integralmente em território mineiro, de forma a assegurar um novo eixo
de desenvolvimento no Estado. Para isso, estão sendo estudadas soluções técnicas
e a melhor forma de viabilizar o empreendimento. Segundo ele, a construção de um
gasoduto com um traçado inteiramente mineiro é das mais viáveis,  contudo exige
altos investimentos.

O desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam a instalação de indústrias
geradoras de energias alternativas, como a solar, foi outro tema abordado durante a
visita. O secretário afirmou que o Estado vem negociando a instalação, em território
mineiro,  de  uma fábrica  de  painéis  fotovoltaicos  de  uma empresa canadense  de
capital chinês. No momento, segundo ele, a empresa estaria buscando o melhor local
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para se instalar no Estado. O deputado Gil Pereira salientou que levar a indústria de
placas de energia solar para a região Norte é um dos sonhos da comunidade local,
destacando que a região tem ótimo potencial para esse tipo de energia. Presente à
reunião, um dos representantes do Indi, Rubens Amaral, que acompanhou a diretora-
presidente  do  órgão,  Cristiane  Serpa,  informou  que,  nesse  sentido,  são  boas  as
perspectivas e existem 16 projetos em estudo no Norte e no Noroeste do Estado.

O secretário Altamir Rôso ressaltou que, para atender melhor ao setor produtivo, é
necessário  promover  algumas  mudanças  na  legislação.  Citou  o  caso  do  marco
regulatório  para  a  NR-12  da  ABNT –  Segurança  em  Máquinas  e  Equipamentos,
alterada  pela  Portaria  MTE nº  197,  de  dezembro  de  2010,  a  respeito  da  qual  a
Confederação  Nacional  da  Indústria  –  CNI  –  vem  manifestando  publicamente  a
preocupação do setor industrial brasileiro com os impactos que pode causar. A CNI e
a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg – pleiteiam junto ao
Ministério  de  Transporte  e  Emprego  mudanças  na  norma  em  quesitos  como
adequações  de  máquinas  usadas,  obrigações  distintas  para  fabricantes  e
importadores  e  tratamento  diferenciado  para  as  microempresas  e  empresas  de
pequeno  porte,  observado  o  impacto  social  e  econômico  nos  setores  produtivos
relativo aos custos para as adaptações ou substituições pretendidas.

Além  da  construção  do  gasoduto  e  do  desenvolvimento  da  energia  solar,  os
deputados  trataram  também  de  questões  que  vêm  preocupando  alguns  setores
econômicos importantes do Estado, como a crise hídrica e o marco regulatório da
mineração.

O deputado Bosco solicitou empenho do governo para a construção de um anel
viário em Ibiá (Alto Paranaíba), visando ao escoamento da produção da fábrica da
Nestlé,  hoje  praticamente  limitada  à  produção  de  leite  em  pó.  Segundo  disse,  a
fábrica tem interesse em ampliar  suas instalações e diversificar  a  produção,  mas
esbarra em dificuldades de circulação de seus caminhões, que, atualmente, precisam
passar no perímetro urbano, o que restringe a tonelagem de carga a ser transportada.
Sobre  esse  aspecto,  o  secretário  explicou  que  o  Estado  não  conta  com  muitos
recursos, mas disse que é possível construir “soluções alternativas”, como a isenção
de ICMS.
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O deputado Glaycon Franco defendeu a necessidade de se construir  um marco
regulatório da mineração, uma vez que o setor gera muitas divisas para o Estado e
para a região de Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco (Central); contudo
observou que esses municípios estariam sofrendo com a redução de investimentos
por parte das mineradoras, devido à queda do valor do minério de ferro. Manifestou
preocupação,  também,  com  a  crise  hídrica  que  afeta  o  Estado.  Essas  questões,
segundo disse, exigem uma solução compartilhada.

O  secretário  Altamir  Rôso  falou  da  importância  de  ter  a  Assembleia  como
interlocutora,  juntamente  com  a  iniciativa  privada,  e  fez  considerações  sobre  as
inúmeras  dificuldades  que  os  empreendimentos  enfrentam  na  área  ambiental,
lembrando  que  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  –
Semad – está contornando uma grande crise, após uma operação-padrão que durou
oito meses, envolvendo todos os seus funcionários.

Por  sua vez,  o deputado Wander  Borges  apresentou também alguns pleitos  da
região de Sabará, Santa Luzia e da Grande BH relacionados com obras na BR-381,
na divisa entre os dois municípios.

Os parlamentares e o titular da Sede reconheceram a importância da aproximação
entre  a  ALMG e  a  referida  pasta,  para  discutirem  os  temas  relacionados  com  a
situação energética e minerária de Minas Gerais, de forma a atuarem conjuntamente
em busca da solução para as dificuldades observadas.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.
Gil Pereira, presidente – Glaycon Franco – Dilzon Melo – Tony Carlos.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 13/5/2015
Às 10h39min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e

os deputados Cássio Soares, Inácio Franco e Dilzon Melo, membros da supracitada
comissão. Estão presentes, também, os deputados Antônio Carlos Arantes e Carlos
Pimenta. 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
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subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a debater, com a presença de representantes da Emater, Copasa, Copam
e demais  entidades,  a preservação das nascentes do Estado de Minas Gerais,  a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  da  Comissão  de  Minas  e  Energia
convidando  a  participar  da  reunião  com  convidados  dessa  comissão  no  dia
20/5/2015,  às  10  horas,  com  a  finalidade  de  apresentar  o  aplicativo  Agrosmart,
desenvolvido com o intuito  de economizar  água e energia,  e que contribui com o
aumento  da  produtividade  da  agricultura.  O  presidente  acusa  o  recebimento  do
Projeto de Lei nº 341/2015, no 1º turno, do qual designou como relator o deputado
Dilzon Melo. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras. Adauta Oliveira Braga, diretora de Desenvolvimento e Conservação Florestal do
Instituto  Estadual  de  Florestas;  e  Lígia  Vial,  assessora  jurídica,  representando  a
superintendente  executiva  da  Associação Mineira  de  Defesa do Meio  Ambiente  –
Amda –; e os Srs. Márcio Tadeu Pedrosa, assessor da Diretoria de Meio Ambiente,
representando a diretora-presidente da Copasa; Guilherme da Silva Oliveira, analista
ambiental,  representando o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado de Minas Gerais;  Guilherme Gonçalves,  assessor técnico, o presidente da
Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Ênio
Resende,  coordenador  técnico  de  meio  ambiente,  representando  o  presidente  da
Emater-MG; Marcus Vinícius Polignano, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica
do Rio da Velhas, representando o coordenador-geral do Fórum Mineiro de Comitês
de Bacias Hidrográficas e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes
Mineiros  do  Baixo  Rio  Grande-Uberaba-MG;  e  Licínio  Xavier,  assessor  de  meio
ambiente da Associação Mineira dos Municípios, que são convidados a tomar assento
à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  aos  deputados  Cássio  Soares,  Inácio
Franco e Marília Campos, autores do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da
reunião. Registra-se a saída do deputado Inácio Franco. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição
e Justiça e com a Emenda nº 1 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, em turno único, do Projeto de Lei nº 370/2015 (relator: deputado Cássio
Soares).  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 1.661/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em
audiência pública, o processo de autorização ou licenciamento ambiental da extração
de cascalho para aplicação em obras de conservação ou recuperação de estradas
vicinais nos municípios;

nº 1.662/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja encaminhado ao
Conselho Estadual  de Política Ambiental  –  Copam – pedido de  providências  com
vistas a transferir para os municípios que contem com órgão ambiental capacitado e
conselho  de  meio  ambiente  a  competência  para  autorizar  o  funcionamento  ou
promover o licenciamento de atividade de extração de cascalho em jazidas de até
dois hectares para aplicação em obras de conservação ou recuperação de estradas
vicinais  nos  respectivos  territórios,  executadas  por  órgão  ou  entidade  do  próprio
município, sem prejuízo de eventuais exigências referentes à exploração de direitos
minerários;

nº 1.663/2015, dos deputados Cássio Soares, Inácio Franco, Dilzon Melo, Carlos
Pimenta e Antônio Carlos Arantes e da deputada Marília Campos, em que solicitam
seja  realizada  reunião  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável para debater, em audiência pública, para debater as medidas de proteção
e preservação da nascente do Rio São Francisco, localizada no Município de São
Roque de Minas,  um dos  municípios  que abriga  o  Parque Nacional  da  Serra  da
Canastra;

nº 1.664/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Ricardo Faria, em que
solicitam  seja  realizada  visita  técnica  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
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Desenvolvimento Sustentável ao Parque Fernão Dias, localizado entre os Municípios
de  Contagem  e  Betim  para  conhecer  as  condições  de  preservação  do  referido
parque;

nº  1.665/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
ofício requerendo que sejam priorizados e agilizados os projetos de lei em tramitação
que dispõem sobre os temas ligados aos recursos hídricos, em especial no que diz
respeito à conservação e uso racional da água e à educação ambiental;

nº 1.666/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – e
à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais –
Emater – pedido de providências solicitando a realização de estudos para identificar
as nascentes existentes na Serra do Cabral, a começar pelo Município de Francisco
Dumont, e propor ações imediatas de preservação destas nascentes;

nº 1.667/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad, ao
Instituto Estadual de Florestas – IEF,  ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas –
Igam,  à  Cia  de  Polícia  Militar  de  Meio  Ambiente  de  Minas  Gerais,  ao  Instituto
Brasileiro  do Meio  Ambiente  e Recursos Naturais  Renováveis  de  Minas  Gerais  –
Ibama –, e à Agência Nacional de Águas – ANA – pedido de providências solicitando
averiguação de denúncias em relação a devastação de flora, fauna e nascentes na
Serra  do  Cabral,  no  Município  de  Francisco  Dumont  e  cidades  em  seu  entorno.
Solicita, ainda, que haja a verificação in loco e a disposição de medidas urgentes e
necessárias para coibir as inúmeras agressões ao meio ambiente no local, reportando
a  esta  comissão  os  resultados  das  fiscalizações  empreendidas  em  razão  dessa
denúncia;

nº  1.672/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado à diretora-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais –
Copasa-MG – pedido de informações sobre os investimentos e recursos financeiros
aplicados em proteção de nascentes e a relação dos municípios beneficiados, tendo
como base as disposições estabelecidas pelo Projeto de Lei nº 12.503/1977, que cria
o Programa de Conservação da Água; e
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nº 1.673/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja encaminhado ao
governador de Estado pedido de providências solicitando estudos técnicos para que
se retome o Programa Bolsa Verde, esboçado pela Lei Estadual 17.727, de 2008, e
pelo Decreto nº 45.113, de 2009, estimulando assim a proteção das matas ciliares e
das nascentes.

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

Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Cássio Soares, presidente – Dilzon Melo – Marília Campos.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

13/5/2015
Às 15h11min,  comparecem na Sala  das Comissões os deputados João Alberto,

Cristiano  Silveira,  Isauro  Calais  e  Vanderlei  Miranda  (substituindo  o  deputado
Leonídio  Bouças,  por  indicação da Liderança do BMM),  membros  da  supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado João Alberto, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Vanderlei
Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a apreciar o Projeto de Lei nº 1.266/2015 e a discutir e votar proposições
da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário.  Após  discussão  e  votação  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
1.266/2015 com a Emenda nº 1 (relator:  deputado Cristiano Silveira).  Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais – Bonifácio Mourão – Dalmo Ribeiro

Silva – Antônio Jorge – Professor Neivaldo.
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 13/5/2015

Às 16h8min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa 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 votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento
de ofício do Ballet Jovem Palácio das Artes em que agradece à Comissão de Cultura
pelo apoio dos membros às suas reivindicações. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 1.412/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita  seja realizada reunião
desta Comissão para debater, em audiência pública, novas formas de execução de
políticas  públicas  estaduais  voltadas  para  a  área  de  cultura,  principalmente  as
relacionadas à Lei de Incentivo à Cultura e com o Fundo Estadual de Cultura;

nº 1.413/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita  seja realizada reunião
desta Comissão para debater, em audiência pública, o futuro e a sobrevivência da
Fundação TV Minas Cultural e Educativa;

nº 1.414/2015, do deputado Bosco, em que solicita seja realizada reunião desta
Comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  no  Município  de  Além  Paraíba,  a
situação  do  patrimônio  cultural  desse  município,  com  atenção  especial  aos  bens
culturais associados ao transporte ferroviário;

nº 1.578/2015, do deputado Emidinho Madeira, em que solicita seja realizada visita
desta Comissão ao Município de Nova Resende,  com a finalidade de conhecer  e
participar do Circuito Mineiro da Queima do Alho, que acontecerá em 30/5/2015;

nº 1.682/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Município  de  Resende  Costa  pela  passagem  de  seu
aniversário.
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São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.683/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizado debate
público desta Comissão com a finalidade de discutir a luta de resistência cultural dos
negros através dos chamados clubes de negros existentes em Minas Gerais como
parte da história, memória e patrimônio cultural imaterial do Estado;

nº 1.684/2015, do deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão para debater a suspensão das visitas ao Museu
Palácio da Liberdade em 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, 20 de maio de 2015.
Cristina Corrêa , presidente – Ione Pinheiro – Thiago Cota – Wander Borges.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 14/5/2015
Às  9h2min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os  deputados  Elismar  Prado,

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
Noraldino Júnior,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
148/2015 com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e as
Emendas 3, 4 e 5 (relator: deputado Sargento Rodrigues) e 488/2015 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Elismar
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Prado). O Projeto de Lei nº 357/2015, no 1º turno, é retirado da pauta, atendendo-se
a requerimento do deputado Noraldino Júnior, aprovado pela 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 1.708/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à Anatel e às operadoras de telefonia Vivo, Claro, Tim e Oi pedido de providências
para  impedir  que  os  consumidores  do  Município  de  Frutal  tenham  seus  direitos
violados com o bloqueio e a forma de comercialização da internet móvel;

nº 1.709/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Douglas Melo, Noraldino Júnior
e Elismar Prado, em que solicitam a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº
148/2015;

nº 1.710/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de providências para realizar
auditoria no contrato da empresa Cesama, de Juiz de Fora;

nº 1.711/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Douglas Melo, Noraldino Júnior
e Elismar Prado, em que solicitam seja realizada visita da Comissão de Defesa do
Consumidor  e  do  Contribuinte,  juntamente  com  o  Departamento  de  Vigilância
Sanitária de Juiz de Fora, à empresa Unihealth Logística Ltda. para realização de
fiscalização, em face das irregularidades veiculadas na mídia local;

nº 1.712/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Douglas Melo, Noraldino Júnior
e Elismar Prado, em que solicitam seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Juiz
de Fora pedido de informação solicitando o envio à comissão de cópia do contrato
entre  a  empresa  Unihealth  Logística  Ltda.  e  a  referida  prefeitura,  em  face  das
irregularidades existentes, conforme divulgação na mídia local;

Ficam fixados o dia e o horário das reuniões ordinárias da comissão, a partir do dia
28/5/2015, para as quintas-feiras, às 10 horas, no Plenarinho III desta Casa.

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, 21 de maio de 2015.
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Elismar Prado, presidente – Douglas Melo – Noraldino Júnior – Sargento Rodrigues.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,
EM 14/5/2015

Às 9h41min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os deputados  Paulo  Lamac,
Douglas  Melo  e Professor  Neivaldo,  membros da supracitada comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior que é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a discutir  e  votar  a matéria constante na pauta e a votar  proposições da
comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e  a  votação de proposições  que dispensam a apreciação  do  Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 660/2015. 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 1.706/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado ao
presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pedido de informações
sobre  diplomas  supostamente  falsos  expedidos  pela  Universidade  do  Estado  de
Minas  Gerais  para  os  cursos  oferecidos  pela  Faculdade  de  Filosofia,  Ciências  e
Letras de Carangola, conforme denúncia encaminhada à comissão;

nº 1.707/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado ao
reitor  da  Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de  informações  sobre
diplomas  supostamente  falsos  expedidos  pela  Universidade  do  Estado  de  Minas
Gerais para os cursos oferecidos pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Carangola, conforme denúncia encaminhada à comissão.

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

Sala das Comissões, 21 de maio de 2015.
Douglas Melo, presidente – Ivair Nogueira – Professor Neivaldo.
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ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

14/5/2015
Às  10h36min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  Cabo  Júlio  e  Bonifácio  Mourão,  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  à proceder  a  entrega dos votos  de  congratulações  aos
policiais militares lotados no 20º Batalhão de Polícia Militar e na 17ª Companhia de
Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  participação  em  ocorrência,  em
Bueno Brandão, que resultou na apreensão de armas de fogo, munição, coletes a
prova de balas, granada, banana de dinamite e quantia em dinheiro e na prisão de
sete pessoas. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir
os Srs. Cap. PM Emiliano Lages Ferreira; Subten. PM Paulo César de Almeida; Cb.
PM Sérgio Victor Pereira de Carvalho; Sd. PM Neivaldo Jordão Salgueiro Júnior; 3º-
Sgt. PM Benedito Vicente Martins Filho, que são convidados a tomar assento à mesa.
A presidência concede a palavra ao deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 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 531, 580 a 587, 597 a 599, 603, 614, 617, 620, 622 a 624, 640 a
642,  651  e  677/2015.  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  1.716/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
audiência  pública  da  Comissão  de  Segurança  Pública  para  debater  sobre  a
ocorrência registrada por meio do Reds 2015-009850597-001, especialmente no que
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se refere ao longo período necessário para sua formalização, cujo atendimento teve
início por volta de 0h4min do dia 11/5/2015 e término às 20h22min do dia 12/5/2015,
com prejuízo ao policiamento militar, já que os policiais integrantes da equipe ficaram
impedidos de realizar suas tarefas durante cerca de 42 horas;

nº  1.717/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhada
manifestação  de  pesar  ao  chefe  da  Polícia  Civil,  bem  como  aos  familiares  da
delegada de polícia Eliana Bettoni, por seu falecimento;

nº 1.718/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada audiência
pública da Comissão de Segurança Pública para discutir  a construção da sede do
Batalhão da Polícia Militar da Regional Venda Nova, nesta Capital;

nº 1.720/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Segurança Pública na cidade de Conceição do Mato Dentro, com a
finalidade de discutir  os elevados índices de criminalidade e o aumento do efetivo
policial no município;

nº  1.724/2015,  do  deputado  João  Vítor  Xavier,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública da Comissão de Segurança Pública para discutir a segurança na
Estação São Gabriel;

nº 1.732/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhada
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 200ª Cia. PM e no 17º
BPM pela apreensão de mais de uma tonelada de maconha na operação realizada no
dia 13/5/2015,  no Município de Uberlândia,  e que manifestação seja entregue em
reunião da Comissão de Segurança Pública;

nº  1.733/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião da Comissão de Segurança Pública para entrega dos diplomas referentes à
manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na Cia. PM Ind. Cães, pela
participação em operação realizada no dia 14/4/15, no Município de Sabará, quando
foi localizada a quantia de R$ 476.640,00.

É  aprovado  o  relatório  da  visita  ao  Departamento  de  Operações  Especiais
(DEOESP), realizada no dia 6/5/2015, 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, o qual segue após as assinaturas.
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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, 14 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – Bonifácio Mourão – Cabo Júlio.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Segurança Pública

Local visitado: Departamento Especializado de Operações Especiais da Polícia Civil –
Deoesp –, em Belo Horizonte

Apresentação
A requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  a  Comissão  de  Segurança

Pública  visitou,  em  6/5/2015,  às  10h30min,  o  Departamento  Especializado  de
Operações Especiais da Polícia Civil – Deoesp –, situado na Av. Amazonas, 7.025,
Nova Gameleira, em Belo Horizonte.

O  presidente  da  comissão,  deputado  Sargento  Rodrigues,  foi  recebido  pelo
delegado-chefe do Deoesp, Ramon Sandoli de Aguiar Lisboa, e pelos delegados João
Marcos de Andrade, Daniel Baltazar, Thiago Machado, Talita Martins Soares e Bruno
Wink, integrantes da equipe do departamento.

Relato
O objetivo da visita foi verificar as condições de trabalho dos servidores, a situação

estrutural  das  instalações  do  Deoesp  e  a  logística  adotada  para  o  exercício  da
atividade de polícia judiciária pelo departamento.

O Deoesp tem como atribuição a repressão qualificada ao crime organizado, sendo
uma unidade de referência da Polícia Civil, com atuação sobretudo em casos de alta
complexidade  e  em  situações  de  crise.  O  órgão,  que  engloba  sete  delegacias
investigativas,  atua  em  casos  de  sequestros,  grandes  roubos,  como  assaltos  a
bancos,  e  em  situações  em  que  haja  o  envolvimento  de  reféns.  A natureza  das
atribuições do Deoesp exige a lotação na unidade de agentes públicos altamente
qualificados e experientes, assim como infraestrutura e logística compatíveis com o
nível de complexidade de suas competências.

Segundo o delegado Ramon Sandoli Lisboa, atualmente o Deoesp conta com cerca
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de  130  policiais  e  30  viaturas,  mas  apenas  10  estão  em  condições  totalmente
operacionais. Ressaltou também que a maior parte dessas viaturas foi destinada ao
órgão  por  meio  de  depósito  judicial,  ou  seja,  são  veículos  apreendidos  do  crime
organizado.  De  acordo  com  o  delegado,  o  Deoesp  teve  uma melhoria  nas  suas
condições de trabalho nos últimos meses, sobretudo com a lotação de novos agentes
públicos no departamento. Relatou ainda que está satisfatório o acesso dos policiais
a armamentos e itens de segurança, tais como coletes à prova de balas; contudo,
ressaltou que o Deoesp ainda necessita de melhorias no quadro de pessoal  e na
logística.  Apontou que,  para  completar  a  equipe,  seriam necessários  cerca de 30
novos profissionais. Ele também disse existir uma deficiência no número de viaturas.
Ressaltou que as ações do Deoesp exigem com frequência viagens emergenciais e
para  longas  distâncias,  denotando  a  necessidade  de  que  todos  os  veículos  na
unidade estejam operacionais  a  qualquer  tempo.  Sandoli  disse que,  para atender
completamente às necessidades do órgão, seria necessária uma frota ativa de 40
viaturas.

Outra  demanda  apresentada  durante  a  visita  está  relacionada  com  a  limpeza
externa do prédio. Segundo Sandoli, é urgente que a área seja capinada e que sejam
recolhidos possíveis entulhos que possam acumular água. O ambiente, segundo o
delegado, tem favorecido a ocorrência de pragas como o mosquito da dengue e até
mesmo escorpiões.

Durante a visita, o deputado Sargento Rodrigues ressaltou a importância da busca
da integração entre as Polícias Civil  e Militar  e defendeu o treinamento integrado
entre as equipes do Deoesp e do Grupo de Ações Táticas Especiais – Gate – da
Polícia Militar. A medida foi considerada importante pelos delegados do Deoesp.

O deputado Sargento Rodrigues visitou os gabinetes, as salas, o cartório e o pátio
do departamento. Além de constatar problemas como o pouco espaço em algumas
salas  de  trabalho,  foi  possível  notar  o  estado  precário  de  móveis  e  armários  e
algumas infiltrações de água, principalmente no cartório da unidade. Também ficou
nítida a urgência de se promover a limpeza da vegetação e do entulho no entorno do
departamento, que representam riscos de endemias não apenas para os servidores,
mas também para a comunidade vizinha.
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Conclusão
Após a visita, o deputado Sargento Rodrigues disse que a Comissão de Segurança

Pública  iria  deliberar  sobre  providências  a  serem  tomadas  diante  dos  problemas
constatados no Deoesp. Além disso, o deputado ressaltou que a ALMG tem como
contribuir  para  a  atuação  do  departamento  no  momento  da  votação  das  leis
orçamentárias, priorizando o órgão, bem como por meio da destinação de emendas
parlamentares. Ao final da visita, elogiou o trabalho dos policiais, que, mesmo com
todas as limitações, têm atuado com afinco nas missões destinadas ao departamento.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – Bonifácio Mourão – Cabo Júlio.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Segurança Pública

Local visitado: Departamento Especializado de Operações Especiais da Polícia Civil –
Deoesp –, em Belo Horizonte

Apresentação
A requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  a  Comissão  de  Segurança

Pública  visitou,  em  6/5/2015,  às  10h30min,  o  Departamento  Especializado  de
Operações Especiais da Polícia Civil – Deoesp –, situado na Av. Amazonas, 7.025,
Nova Gameleira, em Belo Horizonte.

O  presidente  da  comissão,  deputado  Sargento  Rodrigues,  foi  recebido  pelo
delegado-chefe do Deoesp, Ramon Sandoli de Aguiar Lisboa, e pelos delegados João
Marcos de Andrade, Daniel Baltazar, Thiago Machado, Talita Martins Soares e Bruno
Wink, integrantes da equipe do departamento.

Relato
O objetivo da visita foi verificar as condições de trabalho dos servidores, a situação

estrutural  das  instalações  do  Deoesp  e  a  logística  adotada  para  o  exercício  da
atividade de polícia judiciária pelo departamento.

O Deoesp tem como atribuição a repressão qualificada ao crime organizado, sendo
uma unidade de referência da Polícia Civil, com atuação sobretudo em casos de alta
complexidade  e  em  situações  de  crise.  O  órgão,  que  engloba  sete  delegacias
investigativas,  atua  em  casos  de  sequestros,  grandes  roubos,  como  assaltos  a
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bancos,  e  em  situações  em  que  haja  o  envolvimento  de  reféns.  A natureza  das
atribuições do Deoesp exige a lotação na unidade de agentes públicos altamente
qualificados e experientes, assim como infraestrutura e logística compatíveis com o
nível de complexidade de suas competências.

Segundo o delegado Ramon Sandoli Lisboa, atualmente o Deoesp conta com cerca
de  130  policiais  e  30  viaturas,  mas  apenas  10  estão  em  condições  totalmente
operacionais. Ressaltou também que a maior parte dessas viaturas foi destinada ao
órgão  por  meio  de  depósito  judicial,  ou  seja,  são  veículos  apreendidos  do  crime
organizado.  De  acordo  com  o  delegado,  o  Deoesp  teve  uma melhoria  nas  suas
condições de trabalho nos últimos meses, sobretudo com a lotação de novos agentes
públicos no departamento. Relatou ainda que está satisfatório o acesso dos policiais
a armamentos e itens de segurança, tais como coletes à prova de balas; contudo,
ressaltou que o Deoesp ainda necessita de melhorias no quadro de pessoal  e na
logística.  Apontou que,  para  completar  a  equipe,  seriam necessários  cerca de 30
novos profissionais. Ele também disse existir uma deficiência no número de viaturas.
Ressaltou que as ações do Deoesp exigem com frequência viagens emergenciais e
para  longas  distâncias,  denotando  a  necessidade  de  que  todos  os  veículos  na
unidade estejam operacionais  a  qualquer  tempo.  Sandoli  disse que,  para atender
completamente às necessidades do órgão, seria necessária uma frota ativa de 40
viaturas.

Outra  demanda  apresentada  durante  a  visita  está  relacionada  com  a  limpeza
externa do prédio. Segundo Sandoli, é urgente que a área seja capinada e que sejam
recolhidos possíveis entulhos que possam acumular água. O ambiente, segundo o
delegado, tem favorecido a ocorrência de pragas como o mosquito da dengue e até
mesmo escorpiões.

Durante a visita, o deputado Sargento Rodrigues ressaltou a importância da busca
da integração entre as Polícias Civil  e Militar  e defendeu o treinamento integrado
entre as equipes do Deoesp e do Grupo de Ações Táticas Especiais – Gate – da
Polícia Militar. A medida foi considerada importante pelos delegados do Deoesp.

O deputado Sargento Rodrigues visitou os gabinetes, as salas, o cartório e o pátio
do departamento. Além de constatar problemas como o pouco espaço em algumas
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salas  de  trabalho,  foi  possível  notar  o  estado  precário  de  móveis  e  armários  e
algumas infiltrações de água, principalmente no cartório da unidade. Também ficou
nítida a urgência de se promover a limpeza da vegetação e do entulho no entorno do
departamento, que representam riscos de endemias não apenas para os servidores,
mas também para a comunidade vizinha.

Conclusão
Após a visita, o deputado Sargento Rodrigues disse que a Comissão de Segurança

Pública  iria  deliberar  sobre  providências  a  serem  tomadas  diante  dos  problemas
constatados no Deoesp. Além disso, o deputado ressaltou que a ALMG tem como
contribuir  para  a  atuação  do  departamento  no  momento  da  votação  das  leis
orçamentárias, priorizando o órgão, bem como por meio da destinação de emendas
parlamentares. Ao final da visita, elogiou o trabalho dos policiais, que, mesmo com
todas as limitações, têm atuado com afinco nas missões destinadas ao departamento.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – Bonifácio Mourão – Cabo Júlio.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE AUGUSTO NUNES-FILHO PARA O CARGO

DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO, EM 14/5/2015
Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados Fábio Cherem e Gil  Pereira,  membros da supracitada comissão.  Estão
presentes,  também,  os  deputados  João  Leite  e  Lafayette  de  Andrada.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Fábio Cherem, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a proceder à arguição pública do Sr. Augusto Nunes Filho, indicado para o
cargo de presidente da Fundação Clóvis Salgado, a apreciar a matéria constante na
pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os
trabalhos  ordinários  da  comissão  para  ouvir  o  indicado  e  para  proceder  à  sua
arguição pública, conforme consta nas notas taquigráficas. A presidente retoma os
trabalhos ordinários da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
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apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  parecer  pela
aprovação, em turno único, da Indicação nº 9/2015 (relator: deputado Fábio Cherem).
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, 14 de maio de 2015.
Fábio Cherem, presidente – Cristina Corrêa – Gil Pereira.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 14/5/2015
Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,

Fábio  Avelar  Oliveira  (substituindo  o  deputado  Paulo  Lamac,  por  indicação  da
liderança do BMM),  Geraldo Pimenta (substituindo o deputado Durval  Ângelo,  por
indicação  da  liderança  do  BMM)  e  Sargento  Rodrigues  (substituindo  o  deputado
Carlos  Pimenta,  por  indicação  da  liderança  do  BVC),  membros  da  supracitada
comissão. Estão presentes, também, os deputados Arlen Santiago e Noraldino Júnior.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Cristiano Silveira, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Geraldo Pimenta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário. Após discussão e votação é aprovado o parecer pela aprovação, em turno
único, do Projeto de Lei nº 225/2015 (relator: deputado Geraldo Pimenta, 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.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 573/2015. 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  1.725/2015,  do deputado João Alberto,  em que solicita  seja encaminhado ao
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio de
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Minas Gerais – Caopp – pedido de providências, acompanhado do trecho das notas
taquigráficas da 7º Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada
em 29/4/2015, em que consta o depoimento da Sra. Márcia Regina Ferreira, para
averiguação das denúncias apresentadas contra o Sr. Fernando Pereira Gomes Neto,
prefeito Municipal de Lagoa Santa;

nº  1.726/2015,  do  deputado  João  Alberto,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Corregedoria da Polícia de Minas Gerais pedido de providências, acompanhado do
trecho  das  notas  taquigráficas  da  7º  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de  Direitos
Humanos,  realizada  em  29/4/2015,  em  que  consta  o  depoimento  da  Sra.  Márcia
Regina Ferreira, para averiguação das denúncias apresentadas em desfavor do Sr.
Almir  de  Carvalho  Cesário,  delegado  de  Polícia  Civil,  quando  da  intimação  da
depoente acima, e instauração do inquérito respectivo;

nº  1.727/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a desconstrução
do mito sobre a abolição da escravidão no Brasil;

nº 1.728/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada audiência
pública da Comissão de Direitos Humanos para debater o projeto de lei que dispõe
sobre a equipação salarial dos peritos criminais e dos policiais civis;

nº  1.729/2015,  do  deputado  Carlos  Pimenta,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  no  Município  de  Bocaiúva,
Distrito  de  Engenheiro  Dolabela,  para debater  a  difícil  situação em que vivem as
famílias assentadas pelo Instituto Nacional de Colonização Agrária – Incra – no P.A.
Betinho;

nº 1.730/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja realizada visita
dos membros da Comissão de Direitos Humanos, juntamente com os membros das
Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Participação Popular, às
ocupações urbanas Rosa Leão, Esperança e Vitória;

nº  1.731/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater os 25 anos da
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei  Federal nº 8.069, de
1990 –, a ser celebrado em 13 de julho de 2015;
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nº 1.734/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Promotoria de Direitos Humanos de Montes Claros pedido de providências para que
se investigue a possível cobrança irregular de tributos municipais incidentes sobre a
população de alguns bairros desse município;

nº 1.735/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura  de  Montes  Claros  pedido  de  providências  para  que sejam  sanadas  as
deficiências de infraestrutura em bairros desse município, como carência de escolas,
transporte escolar e saúde relatadas na 5ª Reunião Extraordinária da Comissão de
Direitos Humanos realizada nesse município, acompanhado das notas taquigráficas
dessa reunião;

nº 1.736/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita sejam encaminhadas
à Promotoria de Justiça de Montes Claros, à Secretaria Nacional de Habitação do
Ministério  das  Cidades,  à  Procuradoria  da  República  em  Montes  Claros  e  à
Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal no Norte de Minas pedido de
providências para que seja fiscalizada a execução do programa Minha Casa, Minha
Vida  em  Montes  Claros,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  5ª  Reunião
Extraordinária  da  Comissão de Direitos  Humanos,  realizada nesse município,  que
contém denúncias de desvios na execução desse programa;

nº 1.737/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura e à Diretoria de Habitação Popular e Cidadania da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social de Montes Claros pedido de providências para que sejam
entregues as moradias previstas no Programa Federal Minha Casa, Minha Vida aos
moradores de área de risco, acompanhado das notas taquigráficas da 5ª Reunião
Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos realizada nesse município;

nº 1.738/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao
Corregedor-Geral  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  pedido  de  informações
sobre  as  conclusões das apurações  das  denúncias  contra  o Sr.  Joaquim Martins
Gamonal, juiz da Vara de Família e Cível da Infância e da Juventude da Comarca de
Barbacena, acompanhado das notas taquigráficas da 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos, realizada nesse município;

nº 1.739/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
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Corregedoria de Polícia Civil  e  à Ouvidoria de Polícia de Minas Gerais pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão  de  Direitos  Humanos,  realizada  em  Barbacena,  relativas  às  denúncias
apresentadas sobre a não conclusão ou ao indevido encaminhamento de inquéritos
relativos ao abuso sexual de crianças e adolescentes em casa de acolhimento, em
particular ao que se relaciona à fala do advogado Marco Estevão Bonfim da Silva;

nº 1.740/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao
Conselho  Nacional  de  Justiça  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas  da  6ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,
realizada  em  Barbacena,  para  que  se  acompanhem  as  apurações  em  curso  na
Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre as denúncias contra
o Sr.  Joaquim Martins Gamonal,  juiz da Vara de Família e Cível da Infância e da
Juventude dessa comarca, no que se relaciona a esse assunto;

nº 1.741/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Procuradoria-Geral  do  Ministério  Público  de  Minas  Gerais,  ao  Centro  de  Apoio
Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  das  Crianças  e  dos  Adolescentes  do
Ministério Público de Minas Gerais – Caodca – e ao Centro de Apoio Operacional das
Promotorias  de  Justiça de  Defesa dos Direitos  Humanos e  Apoio  Comunitário  do
Ministério Público de Minas Gerais – Caodh – pedido de providências, acompanhado
das  notas  taquigráficas  da  6ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos
Humanos, realizada em Barbacena,  para envidarem esforços,  no escopo de suas
atribuições, para o devido acompanhamento das denúncias relativas à atuação do Sr.
Joaquim Martins Gamonal, juiz da Vara de Família e Cível da Infância e da Juventude
da Comarca de Barbacena; para que se acompanhem as apurações em curso na
Corregedoria-Geral  do  Tribunal  de  Justiça  de Minas Gerais  sobre  essas  mesmas
denúncias;  para  que  sejam  averiguadas  outras  denúncias  contidas  nessas  notas
sobre a não conclusão ou indevido encaminhamento de inquéritos policiais relativos
ao abuso sexual de crianças e adolescentes em casa de acolhimento, em particular
em particular ao que se relaciona à fala do advogado Marco Estevão Bonfim da Silva;

nº 1.742/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-MG – e à
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3ª  Subseção  da  OAB-MG,  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas  da  6ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,
realizada  em  Barbacena,  para  que  se  acompanhem  as  apurações  em  curso  na
Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e as denúncias contra o
Sr.  Joaquim  Martins  Gamonal,  juiz  da  Vara  de  Família  e  Cível  da  Infância  e  da
Juventude dessa comarca;

nº 1.751/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Defesa Social,  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  e  à
Chefia de Polícia Civil pedido de providências para investigação e acompanhamento
da denúncia apresentada pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais – Sindpol-MG – contra o Sr. Eder Lauar de Almeida, investigador lotado
no 6º Distrito de Belo Horizonte.

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
nº  1.756/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

reunião conjunta  das  Comissões  de Direitos  Humanos  e  Segurança Pública  para
debater, em audiência pública, o projeto de lei que dispõe sobre a equipação salarial
dos peritos criminais e dos policiais civis.

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

Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE LIZA PRADO PARA O CARGO DE

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS
GERAIS – UTRAMIG –, EM 14/5/2015

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os
deputados Celinho do Sinttrocel e Geraldo Pimenta (substituindo a deputada Geisa
Teixeira, por indicação da liderança do Bloco Minas Melhor), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada
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Ione  Pinheiro,  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 da Sra. Liza Prado, indicada
para o cargo de presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas
Gerais  – Utramig –,  a apreciar  a matéria constante na pauta e a discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da
comissão para ouvir a indicada e proceder à sua arguição pública, conforme consta
das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após
discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação,  em  turno  único,  da
Indicação  nº  6/2015  (relatora:  deputada  Ione  Pinheiro).  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, 14 de maio de 2015.
Celinho do Sinttrocel, presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 19/5/2015
Às 9 horas, comparece na Sala das Comissões o deputado Durval Ângelo, membro

da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Thiago Cota. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A
presidência  informa que a  reunião se destina  a debater  sobre o  enfrentamento à
violência  sexual  contra  crianças  e  adolescentes  com  a  finalidade  de  fortalecer  e
ampliar o espaço para discussão do referido tema, e a discutir e votar proposições da
comissão. Registra-se as presenças dos deputados Cabo Júlio e Fábio Cherem. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Célia
Nahas, coordenadora Especial de Política Pró Criança e Adolescente da Secretaria
de Estado de Direitos Humanos Participação Social e Cidadania; Rosilene Cristina
Rocha, secretária-adjunta de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; Soane
Pereira  de  Souza,  referência  técnica  da  Coordenadoria  de  Atenção  à  Saúde  da
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Mulher, Criança e Adolescente; Iara Félix Viana, superintendente de Modalidades e
Temáticas  Especiais;  Valéria  Rodrigues,  juíza  da  Vara  Infracional  da  Infância  e
Juventude  da  Comarca  de  Belo  Horizonte;  e  Paola  Domingues  Botelho  Reis  de
Nazareth, promotora de justiça coordenadora do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; e os Srs.
Leonardo Nader,  subsecretário  de Promoção de Direitos Humanos;  Kleber Rangel
Silva,  coordenador  de  Doenças  e  Agravos  Não  Transmissíveis;  Ananias  Neves
Ferreira, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente –
Cedca;  Moisés  Barbosa  Ferreira  Costa,  membro  da  Coordenação  do  Fórum
Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescente; e
Washington de Sá, coordenador  de projetos  e programas do Instituto de Políticas
Governamentais do Brasil – IPG-BR, que são convidados a tomar assento à mesa. A
presidência concede a palavra ao deputado Thiago Cota, autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os
trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 19/5/2015

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os
deputados Sargento Rodrigues, João Leite, Cabo Júlio e João Magalhães, membros
da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Dalmo Ribeiro Silva.
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
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correspondência:  ofício  da  Sra.  Alessandra  Vitar  Sudério  Penha,  vereadora  da
Câmara Municipal de Três Pontas, solicitando a intervenção desta comissão junto à
Secretaria de Estado de Defesa Social para que seja analisada a possibilidade de
doação de veículo para a Guarda Municipal de Três Pontas; e do Sr. Danilo Caldarele
Dias,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  São  Pedro  dos  Ferros,  solicitando  a
intervenção desta comissão junto à Polícia Militar  e à Secretaria de Defesa Social
para que seja determinado o retorno do policiamento para o Distrito de Águas Férreas
e para o aumento do efetivo policial no Município de São Pedro dos Ferros; e de e-
mail do Sr. João Ernani de Lima Marreco, encaminhando por meio do Fale com a
Assembleia denúncia de furto de 80% dos equipamentos da Escola Estadual Joaquim
Bartholomeu  Pedrosa,  no  Município  de  Fervedouro  e  solicitando  a  ajuda  para  a
solução  do  problema.  Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência
publicada  no  Diário  do  Legislativo em 14/7/2015:  ofícios  da  Sra.  Tânia  Maria  de
Azevedo Grandal Coêlho, juíza de direito da Comarca de Bueno Brandão; e do Sr.
Guilherme  Calmon,  conselheiro  do  Conselho  Nacional  de  Justiça.  A presidência
interrompe os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Sr.  Carlitos  Alves  dos
Santos, vereador da Câmara Municipal de Viçosa, que é convidado a tomar assento à
mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça sua
exposição.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das
notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-
se à 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 678, 715, 717, 718, 719 e
723 a 730/2015. 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  1.762/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
audiência pública, em caráter de urgência, para debater a equiparação salarial dos
policiais  e  bombeiros  militares  e  dos  agentes  de  segurança  penitenciários  e
socioeducativos,  tendo  em  vista  o  que  dispõe  o  art.  39,  I,  da  Constituição  da
República;
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nº  1.763/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
audiência  pública  conjunta  com a Comissão de Direitos  Humanos,  em caráter  de
urgência, para debater o projeto de lei que dispõe sobre a equiparação salarial dos
peritos criminais e dos policiais civis;

nº 1.764/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao juiz da Vara  de  Execuções  Criminais  da  Comarca de Sete  Lagoas pedido  de
providências para que recursos financeiros arrecadados com prestações pecuniárias
na unidade sejam destinados a investimentos na segurança pública no município e
região,  sobretudo  na  infraestrutura  das  Polícias  Civil  e  Militar,  bem  como  nos
conselhos municipais de segurança pública e nas políticas municipais de segurança;

nº  1.765/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas as notas taquigráficas da 21ª Reunião Extraordinária desta comissão,
realizada em Sete Lagoas, às Sras. Simone Maria Bellezia, promotora de justiça da
Vara da Infância e da Juventude de Sete Lagoas; Danielle Fróes Soares dos Santos,
defensora pública; e aos Srs. Márcio Reinaldo Dias Moreira, prefeito municipal; Silvio
Augusto  de  Carvalho,  secretário  municipal  de  Segurança,  Trânsito  e  Transporte;
Fabrício Augusto de Carvalho do Nascimento, presidente da Câmara Municipal; ao
Cel. PM Maurício Antônio dos Santos, subsecretário de Promoção da Qualidade e
Integração  do  Sistema  de  Defesa  Social,  ao  Maj.  PM  Marcelo  Alves  Coelho,
subcomandante da 25º Batalhão de Polícia Militar, ao Cel. PM Gilmar Prates Teixeira,
comandante da 14ª Região da Polícia Militar, ao Cap. BM Christian André Ferreira,
comandante da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros;  aos Srs. João Simões de
Almeida Júnior, comandante da Guarda Municipal; Edilson Rumbelsperger Rodrigues,
juiz  da  1ª  Vara  Criminal  de  Sete  Lagoas;  Rodrigo  Couto,  promotor  de  justiça  da
Comarca de Sete Lagoas; Juarez Ferreira da Luz, delegado regional da Polícia Civil;
Wagner Lucas Fernandes Soares, diretor do Presídio de Sete Lagoas; e Flávio Tulio
Costa Fonseca, presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas; e
pedido de providências para que as propostas e ações de combate à criminalidade no
município e região debatidas na referida reunião sejam implementadas;

nº 1.766/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja ouvido nesta
reunião o Sr. Carlitos Alves dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Viçosa;
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nº  1.767/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
audiência pública no Município de Pedra Azul, em caráter de urgência, para debater e
buscar  as  medidas  necessárias  para  o  enfrentamento  do  aumento  do  índice  de
criminalidade local;

nº 1.768/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governador do Estado pedido de providências com relação à situação dos policiais
militares  que residem nas moradias  funcionais  do Residencial  das Américas,  pelo
programa Lares Gerais, que terão que desocupar essas unidades.

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

Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 19/5/2015
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

Antônio Jorge, Bonifácio Mourão, Isauro Calais, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o
deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação da liderança do BVC) e Professor
Neivaldo (substituindo o deputado Cristiano Silveira, por indicação da liderança do
BMM),  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado
Sargento Rodrigues. 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. O presidente acusa o recebimento dos Projetos de
Lei nºs 1.267 e 1.405/2015, no 1º turno, dos quais avoca para si a relatoria. 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 24/2015 e os Projetos de Lei nºs 13, 480, 495, 788, 790, 1.003,
1.097  e  1.350/2015  são  retirados  da  pauta  por  deliberação  da  comissão,  a
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requerimento dos deputados João Alberto, o primeiro, o quarto e o sétimo; Antônio
Jorge, o segundo; Professor Neivaldo, o terceiro, o quinto, o sexto e o último; Dalmo
Ribeiro Silva, o penúltimo projeto. São aprovados requerimentos do deputado Antônio
Jorge solicitando que os Projetos de Lei nºs 1.006 e 1.086/2015 sejam apreciados em
primeiro e em segundo lugar dessa fase. São convertidos em diligência ao secretário
de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 1.006/2015 e
ao autor,  ao  secretário  de Estado de Casa Civil  e  de Relações Institucionais  e à
Prefeitura  Municipal  de  Jequeri  o  Projeto  de  Lei  nº  1.086/2015 (relator:  deputado
Antônio Jorge). Registra-se a saída do deputado Antônio Jorge. Na fase de discussão
do  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  1.120/2015,  que  conclui  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, é apresentada a Proposta de Emenda nº
1 do deputado Professor Neivaldo. Submetido à votação, é aprovado o parecer e a
Proposta de Emenda nº 1. Fica aprovada a nova redação do parecer que conclui pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1 (relator: deputado
Bonifácio Mourão). 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 48/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças); 52
e  827/2015  (relator:  deputado  Isauro  Calais);  324  e  808/2015  (relator:  deputado
Professor Neivaldo,  ambos em virtude de redistribuição);  724 e 803/2015 (relator:
deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  ambos  em  virtude  de  redistribuição);  1.043/2015
(relator: deputado Bonifácio Mourão). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 322
e 804/2015,  no  1º  turno,  deixam de ser  apreciados  em virtude  de  solicitação  de
prorrogação  de  prazo  regimental  pelos  respectivos  relatores,  deputados  Leonídio
Bouças e Isauro Calais. 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 339 e 347/2015, ambos na forma do Substitutivo
nº 1 (relator: deputado Professor Neivaldo, ambos em virtude de redistribuição). Os
pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.011,  1.085  e  1.098/2015,  no  1º  turno,
deixam  de  ser  apreciados,  em  virtude  de  solicitação  de  prazo  regimental  pelos
respectivos relatores, deputados Dalmo Ribeiro Silva, os dois primeiros, e Leonídio
Bouças, o último, todos em virtude de redistribuição. Na fase de discussão do parecer
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do  relator,  deputado  Bonifácio  Mourão,  que  conclui  pela  juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  1.254/2015  na  forma  do
Substitutivo nº 1, no 1º  turno,  o presidente defere o pedido de vista do deputado
Professor Neivaldo. Registra-se a saída do deputado Isauro Calais. São convertidos
em diligência ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais os
Projetos de Lei nºs 1.267 e 1.405/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças). 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  742  e
983/2015 (relatores: deputados Isauro Calais, o primeiro e Leonídio Bouças, o último).
São convertidos em diligência aos autores dos Projetos de Lei nºs 984 e 1.217/2015
(relatores: deputados Bonifácio Mourão, o primeiro, em virtude de redistribuição, e
Leonídio Bouças, o segundo). 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, são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos que solicitam pedido de
informações,  nos termos do art.  301,  parágrafo único,  do  Regimento  Interno,  aos
respectivos autores dos Projetos de Lei nºs 984, 986 a 989, 993, 995, 996 e 998/2015
e ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais relativamente ao
Projeto  de  Lei  nº  991/2015,  para  que  instruam  as  referidas  proposições  com  a
documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – João Alberto – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão –

Isauro Calais – Sargento Rodrigues.
ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM
20/5/2015

Às 9h40min, comparece na Sala das Comissões o deputado Sargento Rodrigues,
membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
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deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, que dá por aprovada, e a subscreve. A presidência informa que a
reunião se destina a debater a ocorrência de tráfico e uso de drogas no campus da
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG –, na Pampulha, principalmente no
Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – Fafich –, e a
discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir o Sr. Jaime Arturo Ramírez, reitor da Universidade
Federal de Minas Gerais, o Maj. – PM Harley Wallace Moreira, chefe de Seção de
Operações da Diretoria de Apoio Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais –
PMMG –, representando o Cel.-PM Marco Antônio Badaró Bianchini,  comandante-
geral  da  PMMG, e  os  Srs.  Márcio  Lobato,  chefe do  Departamento  Antidrogas da
Polícia Civil, representando o Sr. Wanderson Gomes da Silva, chefe da Polícia Civil
de Minas Gerais,  e Sérgio  Barboza Menezes,  superintendente regional  da Polícia
Federal em Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente,
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.
Registra-se  a  presença da  deputada Celise  Laviola  e  do  deputado João  Leite.  A
seguir,  o  presidente  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas
notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de  proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.783/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
audiência pública da Comissão de Segurança Pública, em caráter de urgência, para
debater  e  solicitar  providências  sobre  os  fatos  envolvendo  o  Sd-PM  Alessandro
Augusto da Silva, atualmente lotado no 45º Batalhão de Polícia Militar, em Paracatu,
que responde a processo administrativo disciplinar pela suposta prestação de serviço
como segurança no Município de Pedra Bonita;

nº 1.784/2015, do deputado Sargento Rodrigues e do deputado João Leite, em que
solicitam  seja  encaminhado à  Chefia  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências com vistas à investigação, da forma mais adequada e célere possível,
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das circunstâncias da morte do jornalista Evany José Metzker, no Município de Padre
Paraíso;  e à  Procuradoria-Geral  do  Ministério  Público,  para  que acompanhe esse
caso no âmbito de sua competência;

nº 1.785/2015, do deputado João Leite e do deputado Sargento Rodrigues, em que
solicitam seja realizada visita da Comissão de Segurança Pública ao Município de
Padre Paraíso para conhecer as denúncias feitas pelo jornalista Evany José Metzker
sobre  exploração sexual  de  crianças e  tráfico  de  mulheres  na  região  do  Vale  do
Jequitinhonha e Mucuri;

nº 1.786/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita seja realizada audiência
pública  conjunta  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, em Uberlândia, para debater sobre roubos de cargas
na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba;

nº 1.787/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita sejam encaminhadas ao
governador do Estado as notas taquigráficas da audiência pública da Comissão de
Segurança Pública, realizada em 14/5/2015, em Sete Lagoas;

nº 1.788/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de
providências para o aumento da segurança no entorno das universidades, em Sete
Lagoas;

nº 1.789/2015, do deputado Douglas Melo, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de
providências com vistas à melhoria do atendimento 190 em Sete Lagoas;

nº 1.790/2015, do deputado Sargento Rodrigues e da deputada Celise Laviola, em
que solicita seja encaminhado à Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, à
Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, à Chefia da Polícia Civil e ao
Comando-Geral  da  Polícia  Militar  as  notas  taquigráficas  da  22ª  Reunião
Extraordinária da Comissão de Segurança Pública e pedido de providências para que
trabalhem de forma compartilhada e integrada na área de inteligência e também na
efetivação das ações que visem reprimir, combater e prevenir o uso e o tráfico de
drogas no câmpus da Universidade Federal.

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, 21 de maio de 2015.
Sargento Rodrigues, presidente – Celise Laviola – Cabo Júlio.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 22/5/2015

Às  9h11min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Arlen  Santiago,
membro  da  supracitada  comissão.  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 a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a
oncologia em Minas Gerais e a aplicação da Lei nº 12.732, de 2012, que dispõe sobre
o primeiro tratamento de pacientes com neoplasia maligna comprovada e estabelece
prazo para seu início. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício do deputado Doutor Wilson Batista, em 21/5/2015, informando que não pôde
comparecer  à audiência  da comissão,  em virtude de compromissos anteriormente
agendados, parabeniza a comissão pela iniciativa deste debate e relembra que a Lei
nº 20.658, de 2013, de sua autoria, tornou política de Estado a utilização de unidades
móveis para a realização de exames de prevenção ao câncer em todas as regiões e
que está em tramitação, também de sua autoria, o Projeto de Lei nº 367/2015, que
assegura o acesso a exames de diagnóstico de câncer e estipula prazo de 60 dias
para a realização deles, quando houver suspeita de existência da doença, permitindo
que os pacientes tenham uma maior possibilidade de cura. A presidência interrompe
os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Márcia Dayrel, coordenadora
da  Rede  de  Atenção  às  Doenças  Crônicas  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde,
representando  o  secretário;  Luciana  de  Gouveia  Viana,  diretora  do  Hospital  das
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais; e os Srs. Eder Lúcio de Souza,
superintendente de Gestão Hospitalar da Fundação Benjamin Guimarães do Hospital
da Baleia, representando a diretora-presidente; Gláucio de Oliveira Nangino, assessor
técnico da Superintendência de Assistência à Saúde do Grupo Santa Casa de Belo
Horizonte,  representando  o  superintendente-geral;  Mauro  Oscar  Lima,
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superintendente do Hospital Márcio Cunha de Ipatinga; Dilson de Quadros Godinho
Jr.,  presidente da  Fundação Dilson Godinho (Hospital  Dilson Godinho)  de  Montes
Claros; Marcos Eduardo de Andrade, coordenador da Unidade de Alta Complexidade
em Oncologia da Santa Casa de Alfenas; Gustavo Marques Braga, diretor hospitalar
do  Hospital  Alberto  Cavalcanti,  de  Belo  Horizonte,  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.  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 maio de 2015.
Arlen Santiago, presidente.

ERRATA
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.310

Na publicação da matéria em epígrafe, na edição de 2/7/2014, na pág. 42, no art.
1º, onde se lê:

“registrado sob o nº 20.168”, leia-se:
“registrado sob o nº 20.169”.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2015

ATAS
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 13/5/2015

Às 14h15min, 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  Geraldo  Pimenta.
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 presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a debater as
demandas  e  dificuldades  da  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  –
Fhemig – e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Lourdes Aparecida Machado, 1ª
diretora de Comunicação e Informação do SUS, representando o vice-presidente do
Conselho Estadual de Saúde; Maria Lúcia Barcelos, diretora do Sindicato Único dos
Trabalhadores  da  Saúde  de  Minas  Gerais  –  Sind-Saúde-MG;  Marta  de  Freitas,
diretora de Saúde do Trabalhador da Secretaria de Estado de Saúde; e os Srs. Tiago
Sávio Moreira Possas, assessor da Diretoria Assistencial da Fhemig, representando o
presidente da fundação e o secretário de Estado de Saúde; Carlos Augusto Martins
Passos, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas
Gerais – Asthemg –; Geraldo Antônio Henrique da Conceição, diretor coordenador do
Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  –
Sindpúblicos  –;  Antônio  Francisco  da  Silva,  orientador  sindical  da  Federação
Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais – Fesempre –, que são
convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como autor do requerimento, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da
reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
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discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 129, 1.571, 1.573, 1.574, 1.575,
1.576 e 1.577/2015.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.674/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao
secretário  de  Estado de Saúde pedido  de  informações  sobre as  habilitações  dos
leitos de unidade de terapia intensiva – UTI – e unidade de cuidados intensivos – UCI
– no  Estado,  detalhando o  total  de leitos  aprovados pela Comissão Intergestores
Bipartite Estadual e o total de leitos publicados pelo Ministério da Saúde;

nº 1.675/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o Programa Estadual de
Câncer de Mama, esclarecendo os seguintes pontos: manutenção dos mamógrafos
móveis  e  critério  para  definição  das  rotas;  incentivo  pago  ao  Centro  de  Alta
Complexidade em Oncologia – Cacons – para assumir  o tratamento imediato dos
pacientes que apresentarem Birads 4, 5 e 6 após a realização da mamografia; e a
manutenção do atual protocolo de rastreio ao câncer de mama no que diz respeito à
faixa etária de 40 a 69 anos;

nº 1.676/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o Sistema Estadual de
Transporte em Saúde – Sets –, esclarecendo os seguintes pontos: substituição da
rota de veículos prevista para 2015, deliberada pela Comissão Intergestores Bipartite,
e implantação de novos módulos do Sets com vistas à universalização do programa;

nº 1.688/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre a Política de Apoio aos
Consórcios  Intermunicipais  de  Saúde  de  Minas  Gerais  –  Procis-MG  –,  no  que
concerne ao financiamento dessas estruturas (custeio e investimento);

nº 1.689/2015, dos deputados Glaycon Franco, Ricardo Faria e Arlen Santiago, em
que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, ao governador do
Estado  e  à  Fhemig  pedido  de  providências  para  atendimento  das  seguintes
demandas  dos  servidores  do  Hospital  Alberto  Cavalcanti:  solução  do  defeito  no
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elevador, haja vista que os pacientes estão sendo impedidos de acessar o Centro de
Tratamento  Intensivo – CTI  –  por  esse motivo;  aquisição de novos glicosímetros;
funcionamento de um aparelho de tomografia já instalado;

nº 1.690/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Betim  pedido  de  providências  para  que  se
posicione  diante  das  denúncias  apresentadas  no  Ofício  nº  139/2015,  do  Núcleo
Regional de Betim do Sindsaúde;

nº 1.691/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências
para  que  sejam  alocados  mais  recursos  no  orçamento  de  2016  para  reforma  e
adequação de todas as unidades da Fhemig;

nº 1.692/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita sejam encaminhadas à
Secretaria de Estado de Saúde e à Fhemig as notas taquigráficas da 8ª Reunião
Extraordinária da Comissão de Saúde;

nº  1.693/2015,  do  deputado  Geraldo  Pimenta,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública  em Guanhães  para  debater  a situação do Hospital  Regional  de
Guanhães e do Hospital Municipal de Sabinópolis;

nº 1.695/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião
com  convidados  para  debater  e  elaborar  um  plano  de  ação  para  solucionar  os
problemas detectados na Fhemig.  Requer,  ainda,  seja convidado o presidente  da
Fhemig e seja agendada reunião em até 30 dias após a aprovação em Plenário da
indicação do nome do Sr. José Raimundo Nahas para ocupar o cargo;

nº 1.696/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja realizada audiência
pública  para debater  os  impactos do fechamento do Hospital  São João de Deus,
sediado no Município de Santa Luzia, que realizava atendimentos da rede SUS a
vários municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

nº 1.705/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita sejam realizadas visitas
às unidades hospitalares da Fhemig para conhecer in loco as condições de trabalho
dos funcionários e os problemas estruturais das entidades relatados na 8ª Reunião
Extraordinária da comissão.

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, 20 de maio de 2015.
Arlen Santiago, presidente – Carlos Pimenta – Glaycon Franco.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 13/5/2015
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Léo  Portela,  Cássio  Soares  e  Dilzon  Melo,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Gilberto Abramo, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Cássio Soares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a discutir e votar pareceres de redação final. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos Projetos de Lei
nºs 260 e 420/2015 (relator:  deputado Cássio Soares).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os pareceres de redação final dos Projetos de Lei nºs 12, 267 e
273/2015  (relator:  deputado  Dilzon  Melo).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Gilberto Abramo, presidente – Fabiano Tolentino – Léo Portela.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, EM 14/5/2015

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Noraldino Júnior,
Agostinho  Patrus  Filho,  Dilzon  Melo  (substituindo  a  deputada  Ione  Pinheiro,  por
indicação da liderança  do  BVC)  e  Wander  Borges  (substituindo o  deputado Fred
Costa,  por indicação da liderança do BCMG),  membros da supracitada comissão.
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Estão presentes, também, os deputados Arlen Santiago, João Vítor Xavier, Glaycon
Franco  e  Roberto  Andrade.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Noraldino  Júnior,  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  discutir  e  votar  proposições  da
Comissão.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Luci
Machado  Godoi  Quintão,  analista  da  Secretaria  de  Estado  do  Trabalho  e
Desenvolvimento Social – Sedese –, Maria das Graças Leal Amaral Ladeira, do Blog
de Proteção Animal, Marlene Moreira da Silva, do Projeto Cãopanheirobh, Maria Irene
de Melo Neves, presidente da Associação Bichos da Gente de Proteção Animal e do
Meio Ambiente, Maria Thereza Hermeto Franco, protetora do Aurfanato, Geralda Silva
Ferreira, presidente da Brigada Planetária, Bárbara Goloubeff, defensora dos animais,
Maria Elise Rodrigues Pinto, do Conselho Fiscal da Ong Patas Amigas, Luiza Lobato,
protetora independente, Giovana Fraga, presidente do Projeto Animais de Rua, e os
Srs. Rodrigo Mattos, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Carlos Alberto
Porto Gomes, coreógrafo, e Samuel Gazolla Lima, presidente da Câmara Municipal
de Ubá, que são convidados a tomar assento à mesa. 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. São recebidos
pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 1.743/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos pedido de providências para a retirada do
requisito constante do item 1.1.3 da Instrução Normativa SMSU nº 1, de 12 de maio
de 2015;

nº 1.744/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria de Polícia da Polícia Militar  de Minas Gerais pedido de providências
com vistas a instauração de sindicância administrativa relativamente à atuação de
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equipe da polícia militar na prisão da Sra. Luci Machado Godoi Quintão, conforme
circunstâncias  relatadas  em  documento  entregue  à  Comissão  Extraordinária  de
Proteção dos Animais;

nº 1.745/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com a Sra. Denise de Stefani Max, presidente da Supra Ong –
Sociedade  Uberabense  de  Proteção  aos  Animais,  pela  atuação  no  termo
circunstanciado de ocorrência referente a 36 animais maltratados no Município de
Uberaba, que resultou em apreensão e multa;

nº 1.746/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o  Sr.  Nélzio  Antônio  Papa Júnior,  juiz  de Direito,  por  sua
atuação no termo circunstanciado de ocorrência referente a 36 animais maltratados
no Município de Uberaba, que resultou em apreensão e multa;

nº 1.747/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com a Sra. Claudine Lara Aurélio Bettarello, membro do Ministério
Público, pela atuação no termo cirscunstanciado de ocorrência referente a 36 animais
maltratados no Município de Uberaba, que resultou em apreensão e multa;

nº 1.748/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Francisco Eduardo Golvea Motta, delegado regional de
Polícia Civil  de Uberaba, e com o delegado Danilo Alves Santos, pela atuação no
termo circunstanciado de ocorrência referente a 36 animais maltratados no Município
de Uberaba, que resultou em apreensão e multa;

nº 1.749/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado pedido de providências para que seja desenvolvido cronograma
de ações para o cumprimento das políticas públicas integradas de garantia de direitos
dos  animais  propostas  pelo  governador  do  Estado,  quando  candidato  ao  referido
cargo;

nº  1.750/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  aos  Animais  com  a
finalidade de debater políticas públicas relacionadas à proteção e direitos dos animais
no âmbito do Município de Pouso Alegre e região;

nº 1.752/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
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Prefeitura Municipal de Viçosa ofício com a lista das reivindicações da Sociedade
Viçosense  de  Proteção  aos  Animais  –  Sovipa  –,  encaminhada  à  Comissão
Extraordinária de Proteção dos Animais;

nº 1.753/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura  Municipal  de  Barbacena  pedido  de  providências  para  que  sejam
esclarecidas as denúncias de abandono de animais no antigo lixão da cidade, local
para o qual, segundo denúncias, estaria sendo transferido o canil municipal;

nº 1.754/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja realizada visita
da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais  ao  canil  do  Município  de
Barbacena  e  ao  antigo  lixão  da  cidade,  tendo  em  vista  denúncia  de  condições
precárias  do  local  e  de  ocorrência  de  maus-tratos  aos  animais,  recebida  pela
Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais;

nº 1.755/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
presidente da Assembleia Legislativa pedido de providências para que seja realizado
evento de adoção e conscientização da posse responsável de animais, no dia 27 de
junho, às 14 horas, no Pátio das Bandeiras da ALMG, oportunidade em que serão
disponibilizados cães e gatos para adoção;

nº 1.757/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência
pública da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, com a finalidade de
debater  o  trabalho  desenvolvido  pelos  centros  de  controle  de  zoonoses  de  Belo
Horizonte, especialmente no que se refere a cães e gatos.

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, 21 de maio de 2015.
Noraldino Júnior, presidente – Glaycon Franco – Sargento Rodrigues.

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

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

A proposição, de autoria do deputado Fred Costa, altera a Lei Complementar nº 89,
de 2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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A Comissão de Constituição e Justiça a examinou preliminarmente e concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, por
ela apresentado.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foram anexados ao projeto os
Projetos de Lei Complementar nº 28 e 35/2015, por guardarem semelhança com ele.

Agora,  vem  a  este  órgão  colegiado  para  receber  parecer  quanto  ao  mérito,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, II, “f”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto pretende alterar o § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 2006,

que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH –, a fim de
incluir o Município de Jequitibá no colar metropolitano. No substitutivo aprovado na
Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  estariam  incluídos  também  no  colar  os
Municípios de João Monlevade e Itabira, fruto da anexação ao projeto do Projeto de
Lei  Complementar  nº  28/2015,  de  autoria  do  deputado  Nozinho,  que precedeu  a
emissão  do  parecer  naquela  comissão.  Com  a  anexação  do  Projeto  de  Lei
Complementar  nº  35/2015,  de  autoria  do  deputado  Gustavo  Valadares,  ocorrida
posteriormente  à  tramitação  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  também
integraria o colar metropolitano o Município de Santana do Riacho.

Uma metrópole, segundo a Lei Federal nº 13.089, de 2015, é um “espaço urbano
com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância política e
socioeconômica,  tem  influência  nacional  ou  sobre  uma  região  que  configure,  no
mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados
pela  Fundação  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  –  IBGE”.  Já  região
metropolitana  seria  a  aglomeração  urbana  que  configure  uma  metrópole.  Nesse
marco legal, não há menção a colar metropolitano.

A Lei Complementar nº 88, de 2006, que dispõe sobre as regras de instituição e
gestão  de  regiões  metropolitanas  no  Estado,  faz  apenas  uma referência  a  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”.
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Já 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  dessa  região
metropolitana atingidos pelo processo de metropolização.

Deduz-se  das legislações citadas  que o  colar  metropolitano seria  composto  por
municípios que atualmente não fazem parte da região metropolitana, embora sejam
indiretamente afetados por ela. No futuro, atendidos os requisitos constitucionais e
legais, e na forma da lei,  esses municípios poderiam vir a fazer parte, de fato, da
RMBH.

Não há, na prática, efeitos imediatos da inclusão de municípios nesse perímetro. A
legislação  pertinente  nem  sequer  torna  obrigatório  fazer  parte  de  um  colar
metropolitano para que, no futuro, determinado município pleiteie a sua inclusão em
uma região metropolitana.

A influência exercida por uma região metropolitana em um município poderia ser
verificada com base em fluxos de pessoas e bens entre uma e outro, analisando-se o
grau de dependência do município em relação a serviços básicos oferecidos dentro
da região metropolitana, ou na existência de funções públicas de interesse comum
entre  ambos.  A legislação,  porém,  não  é  clara  quanto  aos  requisitos  para  um
município vir a ser incorporado ao colar de uma região metropolitana.

Esta Casa já se manifestou anteriormente quanto ao tema, na discussão do Projeto
de  Lei  Complementar  nº  19,  de  2011,  transformado  posteriormente  na  Lei
Complementar nº 124, de 2012. Em seu parecer, a Comissão de Assuntos Municipais,
à época,  afirmara,  ao aprovar  a inclusão dos municípios  de  São Gonçalo do  Rio
Abaixo e Bom Jesus do Amparo, que esse fato “promoveria maior articulação com os
demais  municípios  integrantes  da  RMBH  e  com  órgãos  e  entidades  federais”,
trazendo benefícios mútuos.

Jequitibá  é  limítrofe  a  Baldim,  que já  faz  parte  da  RMBH,  e  a  Sete  Lagoas  e
Funilândia, integrantes do colar.  Já Itabira e João Monlevade são limítrofes a São
Gonçalo do Rio Abaixo, município pertencente ao colar metropolitano da RMBH. E
Santana do Riacho faz divisa  com Baldim  e Jaboticatubas,  integrantes  do  núcleo
metropolitano.  Julgamos  os  três  municípios,  na  ausência  de  critérios  legais  mais
objetivos e em linha com o posicionamento anterior desta Casa, aptos a integrar o
Colar Metropolitano da RMBH.
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Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 1/2015, no 1º turno,

na forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO Nº 2

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, Santana do Riacho, São José
da Varginha e Sete Lagoas.”.

Art. 2º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.
Wander Borges, presidente – Dalmo Ribeiro Silva, relator – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
4/2015

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  Anselmo  José Domingos,  a
proposição em epígrafe altera os art. 64 e 67 da Constituição do Estado.

Publicada no Diário do Legislativo, em 12/2/2015, a proposição foi distribuída a esta
comissão especial para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre-nos dizer que a medida contida na proposição é reprodução

do Substitutivo nº 1, apresentado à Proposta de Emenda à Constituição nº 57, na
legislatura passada.
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A proposição em epígrafe visa introduzir na Constituição do Estado dispositivo que
confere maior amplitude à iniciativa popular, de modo a prever a possibilidade de os
cidadãos  apresentarem  proposta  de  emenda  à  Constituição.  A iniciativa  popular,
prevista  tanto  na  Constituição  da  República  quanto  na  Constituição  Estadual,
qualifica-se como instituto de democracia participativa mediante o qual os próprios
cidadãos são habilitados a deflagrar o processo legislativo acerca de determinada
matéria, desde que atendidos os requisitos constitucionais.

Na  Carta  da  República,  a  iniciativa  popular  encontra  respaldo  no  art.  14  da
Constituição da República, segundo o qual a soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos
termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. O art. 61, § 2º, da Lei
Maior,  por  sua  vez,  dispõe  que  a  iniciativa  popular  pode  ser  exercida  pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo,
1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

Já na  Carta  Mineira,  o  art.  67  prescreve que,  salvo  nas  hipóteses  de  iniciativa
privativa  e  de  matéria  indelegável,  a  iniciativa  popular  pode  ser  exercida  pela
apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, 10
mil  eleitores  do  Estado,  em  lista  organizada  por  entidade  associativa  legalmente
constituída,  que  se  responsabilizará  pela  idoneidade  das  assinaturas.  Destas,  no
máximo 25% poderão ser de eleitores alistados na capital do Estado.

Portanto, tanto a Carta da República quanto a Constituição Estadual restringem a
iniciativa popular a projetos de lei. Com o objetivo de ampliar o alcance da iniciativa
popular  de  modo  que  também  propostas  de  emenda  à  Constituição  possam  ser
apresentadas  pelos  cidadãos,  a  proposição  em  análise  pretende  acrescentar  um
inciso ao art. 64 da Constituição mineira, relativo ao rol dos legitimados a emendá-la,
de modo a incluir os cidadãos. Existe, também, a previsão de modificação incidente
sobre o  art.  67,  o  qual,  como visto,  estabelece os requisitos  para  o exercício da
iniciativa popular, como, por exemplo, exigindo-se que a iniciativa seja subscrita por,
no mínimo, 10 mil eleitores do Estado. Como bem salientou a Comissão Especial que
analisou a Proposta de Emenda à Constituição nº 57/2013:
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“Parece-nos  que  a  proposta  representa  um  significativo  avanço  institucional,
porquanto  fortalece  a  democracia  na  sua  dimensão  participativa,  ampliando  as
possibilidades de atuação do cidadão no processo político-decisório. Pelo texto atual,
essas possibilidades,  ao  menos no que toca à iniciativa popular,  ficam restritas  a
alteração da legislação infraconstitucional. Nos termos da proposta, passaríamos a
ter a possibilidade de os cidadãos alterarem também a Constituição

(…)
De resto, cumpre dizer que inúmeros estados da Federação contemplam em suas

Constituições a possibilidade de iniciativa popular para a apresentação de propostas
de emenda à Constituição, como, por  exemplo, Goiás, Espírito  Santo, São Paulo,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cumpre dizer ainda que tramita no Congresso
Nacional a Proposta de Emenda Constitucional nº 3, de 2011, que objetiva estender a
prerrogativa de emendar a Constituição da República também aos cidadãos”.

Entretanto, julgamos oportuno realizar pequenas alterações no texto da proposta a
fim  de  aperfeiçoá-la.  Por  meio  do  Substitutivo  nº  1,  sugerimos  a  hipótese  de
apresentação de projetos de lei e propostas de emenda à Constituição de iniciativa
popular por meio eletrônico. Saliente-se, contudo, que, pelo texto ao final sugerido,
essa hipótese depende da edição de lei posterior para ter plena eficácia.

Ademais, o número mínimo de assinaturas que deverão subscrever as proposições
de iniciativa popular também foi alterado. Nesse ponto, julgamos que o número atual,
de  10  mil  assinaturas,  é  relativamente  baixo,  notadamente  se  considerarmos  a
possibilidade de subscrição por processo eletrônico.

Por fim, inserimos a possibilidade de defesa da proposição de iniciativa popular
pelos responsáveis por sua propositura. Trata-se de oportunizar aos parlamentares
responsáveis  por  debater  e  discutir  a  proposta  informações  relevantes  para  o
exercício de tal mister.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº

4/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera os arts. 64 e 67 da Constituição do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 64 da Constituição do Estado o seguinte inciso

IV:
“Art. 64 – (…)
IV – dos cidadãos, mediante iniciativa popular, nos termos do art. 67.".
Art.  2º  –  O art.  67 da Constituição  do Estado passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:
"Art.  67  –  Salvo  nas  hipóteses  de  iniciativa  privativa  e  de  matéria  indelegável,

previstas nesta Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação
à Assembleia Legislativa de proposta de emenda à Constituição e de projeto de lei,
subscritos  por,  no  mínimo,  0,5%  (zero  vírgula  cinco  por  cento)  do  eleitorado  do
Estado,  distribuído  em,  pelo  menos,  cinco  entre  os  quinze  municípios  de  maior
eleitorado, com, no mínimo, 0,3% (zero vírgula três por centro) de eleitores em cada
um deles, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se
responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.

§ 1º – Do percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) de eleitores previsto no
§ 1º,  no máximo 25% (vinte e cinco por cento) poderão ser eleitores alistados na
capital do Estado.

§ 2º – É assegurado ao responsável pela apresentação da proposição de inciativa
popular realizar a defesa desta perante as comissões pelas quais tramitar.

§ 3º – A proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei de iniciativa popular
poderão ser, nos termos da lei, subscritos por meio eletrônico.”.

Art. 3º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.
Marília Campos, presidente e relatora – Anselmo José Domingos – Elismar Prado.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2015

ATAS
ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 26/5/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  – Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  –
Correspondência: Mensagens nºs 25 e 26/2015 (encaminhando os Projetos de Lei
nºs 1.659 e 1.660/2015, respectivamente), do governador do Estado – Ofícios – 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.661 a
1.708/2015 – Requerimentos nºs 833 a 863/2015 – Requerimentos Ordinários nºs
1.360  a  1.389/2015  –  Proposições  não  Recebidas:  Requerimento  do  deputado
Wander  Borges  –  Comunicações:  Comunicações  das Comissões de Cultura e de
Assuntos Municipais e do deputado Rogério Correia – Questões de Ordem – Registro
de Presença – Oradores Inscritos: Discursos da deputada Ione Pinheiro, do deputado
Iran Barbosa, da deputada Geisa Teixeira e do deputado Dalmo Ribeiro Silva – 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Decisão da Presidência –
Palavras do Presidente – Comunicação da Presidência – Leitura de Comunicações –
Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.371  a  1.389/2015;
deferimento – Questões de Ordem – Encerramento – Ordem do dia.

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

Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho –
Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Antonio Lerin –
Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco –
Cabo Júlio – Carlos 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 – Fábio  Cherem – Felipe Attiê  – Geisa Teixeira  – Geraldo  Pimenta – Gil
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Pereira – Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo 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  –  Missionário  Marcio  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.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h6min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
–  A deputada Geisa  Teixeira,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à leitura  da ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

– O deputado Dirceu Ribeiro, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 25/2015*

Belo Horizonte, 22 de maio de 2015.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar,
até o limite de R$192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de reais), em favor
do Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  de  R$34.000.000,00 (trinta  e
quatro milhões de reais) em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado
de Minas Gerais e de R$791.000,00 (setecentos e noventa e um mil reais) em favor
do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a
abrir crédito suplementar ao orçamento desses órgãos, medida que se torna viável
apenas mediante proposta legislativa, que ora se cumpre.
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O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas de Pessoal e Encargos Sociais
do  Tribunal  de  Justiça,  utilizando  como  fonte  de  recursos  o  remanejamento  de
dotação  orçamentária  própria  de  Recursos  Ordinários,  do  grupo  de  Pessoal  e
Encargos Sociais,  além do excesso de arrecadação da receita  de  Recursos para
Cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

No que se refere ao Fundo Especial  do Poder Judiciário,  o crédito suplementar
destina-se a cobrir Outras Despesas Correntes, utilizando como fonte de recursos o
saldo  financeiro  das  receitas  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  e  de
Fiscalização, Taxas e Custas Judiciais.

Por fim, o crédito suplementar referente ao Tribunal de Justiça Militar destina-se a
cobrir  Outras  Despesas  Correntes,  utilizando  como  fonte  de  recursos  o
remanejamento de dotação orçamentária própria de Recursos Ordinários do grupo de
Pessoal e Encargos Sociais.

É importante ressaltar, portanto, que essas medidas não acarretarão a geração de
novas despesas para o Tesouro, uma vez que as receitas necessárias para a referida
abertura de crédito já existem ou serão oriundas de remanejamento.

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

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.659/2015
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

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

Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao
Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, até o limite de R$192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de reais),
para atender a despesas de Pessoal e Encargos Sociais.

Art. 2º – Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
I – do remanejamento de dotação orçamentária própria de Recursos Ordinários, do
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grupo de Pessoal e Encargos Sociais, no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de
reais);

II – do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit
Atuarial  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  –  RPPS  –,  no  valor  de
R$187.000.000,00 (cento e oitenta e sete milhões de reais).

Art.  3º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao
Orçamento Fiscal  do Estado em favor  do  Fundo Especial  do  Poder  Judiciário  do
Estado de Minas Gerais, até o limite de R$34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de
reais), para atender a Outras Despesas Correntes.

Art. 4º – Para atender ao disposto no art. 3º, serão utilizados recursos provenientes:
I – do saldo financeiro da receita própria de Recursos Diretamente Arrecadados, no

valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
II – do saldo financeiro da receita própria de Fiscalização, Taxas e Custas Judiciais,

no valor de R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).
Art.  5º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais, até o limite de R$791.000,00 (setecentos e noventa e um mil reais),
para atender a Outras Despesas Correntes.

Art. 6º – Para atender ao disposto no art. 5º, serão utilizados recursos provenientes
do  remanejamento  de  dotação  orçamentária  própria  de  Recursos  Ordinários,  do
grupo  de  Pessoal  e  Encargos  Sociais,  no  valor  de  R$791.000,00  (setecentos  e
noventa e um mil reais).

Art. 7º – A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da
República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
– Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do

art. 204 do Regimento Interno.
* – Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 26/2015*
Belo Horizonte, 25 de maio de 2015.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que altera a Lei n° 18.185, de 4 de junho de
2009,  que  dispõe  sobre  contratação  por  tempo  determinado  para  atender  à
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do
Art. 37 da Constituição da República.

A necessidade temporária de que trata o presente projeto justifica-se pela ausência
de  candidatos  aprovados  em  concurso  público  e,  consequentemente,  aptos  à
nomeação  para  os  cargos  de  agente  socioeducativo  e  agente  penitenciário  no
Estado.

Trata-se de excepcional  interesse público,  uma vez que a não prorrogação dos
contratos em vigor  inviabilizará totalmente a continuidade destes serviços públicos
essenciais  e  poderá  acarretar  iminente  perigo  à  segurança  da  população  e  dos
demais profissionais que laboram nas respectivas unidades.

Cumpre registrar que referida prorrogação dar-se-á sem prejuízo da continuidade
do concurso público regido pelo edital SEPLAG/SEDS nº 09/2013, em andamento,
com previsão de provimento de 3.535 cargos de Agente de Segurança penitenciário e
820 cargos de Agente de Segurança Socioeducativo.

O que se pretende, com o presente projeto, é garantir a continuidade da prestação
desses serviços, diante do contexto de defasagem nos quadros de servidores da área
de segurança pública.

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

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.660/2015
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.

Art. 1º – O inciso III do § 1º do art. 4º da Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 4º – (...)
§ 1º – (...)
III – no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano nas áreas de saúde e

educação, por até cinco anos na área de segurança pública e por até três anos nas
áreas de defesa social, vigilância e meio ambiente;”.

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

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

* – Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do  Sr.  Antônio  Júlio  de  Faria,  prefeito  municipal  de  Pará  de  Minas,  prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  255/2015,  em  atenção  a  pedido  de
diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Bonifácio de Andrada, deputado federal, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 218/2015, da Comissão do Trabalho.

Da  Sra.  Cristina  Guimarães,  assessora  da  presidência  do  BDMG,  prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  475/2015,  da  Comissão  de  Política
Agropecuária.

Do Sr. Daniel Oliva de Lélis, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Brasília
de Minas, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 425/2015, em atenção
a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr.  Marco  Antônio  de  Rezende Teixeira,  secretário  de Casa Civil,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 412/2015, da Comissão da Pessoa com
Deficiência.

Do  Sr.  Samuel  Gazolla  Lima,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ubá,
encaminhando  cópia  de  proposição  aprovada  nessa  casa  legislativa,  em  que  se
solicita apoio às mulheres produtoras rurais através do fomento à criação de uma
economia solidária com o uso dos recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar  e  do  Programa de Aquisição de Alimentos.  (–  Às  Comissões  de Direitos
Humanos e de Política Agropecuária.)
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Da  Sra.  Sandra  Guimarães  Cardoso,  promotora  de  justiça  da  Comarca  de
Patrocínio  (2),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  391/2015,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Silvestre  de  Oliveira  Faria,  diretor  regional  de  Apoio  Técnico  da
Superintendência  Regional  de  Regularização  Ambiental  do  Alto  São  Francisco,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 8.716/2014, da Comissão de
Meio Ambiente.

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 1.661/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.639/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  da
Previdência Social e do Regime Estatutário de Itajubá e Região – Asaprevi –, com
sede no Município de Itajubá.

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

Pensionistas da Previdência Social e do Regime Estatutário de Itajubá e Região –
Asaprevi –, com sede no Município de Itajubá.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Ulysses Gomes
Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social e

do Regime Estatutário de Itajubá e Região – Asaprevi – é uma entidade sem fins
lucrativos que tem por finalidade a coordenação, a proteção e a representação dos
aposentados e dos pensionistas da Previdência Social e do Regime Estatutário e de
demais entidades conveniadas, buscando a defesa dos direitos e dos interesses de
seus representados em nível municipal e regional. A entidade cumpre os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública.
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Assim sendo, peço apoio a meus 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 1.662/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.317/2014)

Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Curupira, com sede
no Município de Brazópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Organização Não Governamental

Curupira, com sede no Município de Brazópolis.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Organização Não Governamental Curupira é uma associação civil de

caráter  filantrópico  sem  fins  lucrativos  nem  cunho  político-partidário,  regida  por
estatuto próprio, de prazo indeterminado. Tem por finalidades, entre outras, valorizar e
defender  o ecossistema,  a  biodiversidade e  a  cultural  regional;  publicar  trabalhos
escritos  e  audiovisuais;  realizar  seminários,  debates,  conferências  e  congressos
sobre  educação  ambiental,  cultural  e  política  para  maior  conscientização  e
participação do cidadão; promover cursos de formação e capacitação para o trabalho
de  crianças,  jovens  e  adultos  em  situação  de  risco  social;  e  desenvolver
empreendimentos geradores de emprego e renda para a população desassistida.

Cabe  registrar  que  a  entidade  realiza  suas  atividades  sem  fazer  discriminação
relacionada com raça, credo religioso, cor ou posição política e que sua diretoria é
constituída por  pessoas  de reconhecida  idoneidade,  que realizam suas  atividades
voluntariamente.  Além  disso,  a  entidade  atende  aos  requisitos  legais  para  ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência de meus nobres
pares a este projeto.

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



2120
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 1.663/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 912/2011)

Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação dos Moradores da Comunidade
Gomes – Amog –, com sede no Município de Areado, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação dos Moradores da

Comunidade Gomes – Amog –, com sede no Município de Areado, o imóvel situado
nesse município,  com  área de terreno de 10.000m2 (dez mil  metros  quadrados),
confrontado  por  seus  diversos  lados,  com  João  Batista  das  Chagas  e  Altino
Fernandes, havida conforme escritura pública de doação lavrada no Cartório do 2º
Ofício e registrada no Cartório de Registros da Comarca, no Livro de Transcrição das
Transmissões, nº 3-C, a folhas 187, nº 3.371, com as benfeitorias existentes.

Art. 2º – O imóvel destina-se a instalação de sede da entidade e ao funcionamento
de cursos profissionalizantes de artesanato e outros fins sociais.

Art. 3º – O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos
contados da lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no inciso anterior.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação:  A Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  Gomes  –  Amog  –,

fundada em 1991, é uma entidade sem fins lucrativos, já reconhecida de utilidade
pública  pelo  Município  de  Areado.  Tem por  objetivo  promover  o  desenvolvimento
comunitário e a busca de melhoramentos e proporcionar o bem-estar social.

A entidade proporciona ainda atividades econômicas, culturais e esportivas para os
moradores  da  comunidade.  Sem  receita  própria,  sobrevive  graças  ao  esforço,  à
dedicação e à abnegação de seus dirigentes.

Existe  um  imóvel  situado  nessa  localidade  de  propriedade  do  Estado,  onde
funcionava a Escola Estadual Selma de Assis Borges, que foi desativada. O imóvel
está  abandonado,  ocioso,  em  acelerado  processo  de  deterioração  e  sujeito  a
invasões.
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Pretende  a  entidade,  com o  aval  do  prefeito  do  município,  haver  o  imóvel  por
doação, para ali instalar sua sede, promover a realização de cursos de artesanato e
outras  utilidades  sociais.  A  nova  destinação  do  imóvel  é  justa,  atende  a  uma
finalidade pública, é de grande relevância social e permitirá que a Associação possa
ampliar  e  qualificar  suas  atividades,  com  inegáveis  ganhos  sociais  para  a
comunidade.

Desta forma, espero o apoio dos meus 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 1.664/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.314/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cavaleiros  de  Sion,  com  sede  no
Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cavaleiros de Sion, com

sede no Município de Monte Sião.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A Associação  Cavaleiros  de  Sion  é  uma associação  civil  sem  fins

lucrativos  nem  cunho  político-partidário,  regida  por  estatuto  próprio,  de  prazo
indeterminado,  tendo  por  finalidades,  entre  outras,  trabalhar  para  a  promoção
humana,  com a proteção à família,  à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice, promover a integração ao mercado de trabalho e ainda, auxiliar as pessoas
portadoras de deficiência na promoção de sua integração na vida comunitária. A sua
diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que  realizam
atividades voluntárias.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

– 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 1.665/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.889/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Lira Itumirense, com sede no Município
de Itumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Lira Itumirense, com sede

no Município de Itumirim.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Lira Itumirense é uma associação civil, de caráter cultural

e educativo, sem fins lucrativos e econômicos.
Seu objetivo principal é manter e administrar, em caráter permanente, uma banda

de  música.  Propõe-se  ainda  a  proporcionar  a  crianças,  jovens  e  adultos  a
oportunidade de acesso à educação em cultura artística, através da elaboração e da
difusão de projetos musicais, aulas de instrumentos de sopro e percussão, visando a
formar e aperfeiçoar instrumentistas e promover apresentações para diversão popular
em praça pública ou eventos oficiais do município e cidades vizinhas.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

– 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 1.666/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.201/2014)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Campestre  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 Campestre, o

imóvel  de  propriedade  da  extinta  Caixa  Econômica  do  Estado  de  Minas  Gerais,
situado no mesmo município, na Rua Cel. José Custódio, constituído pela área de
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390,00m² (trezentos e noventa metros quadrados), confrontando pela frente, com a
referida rua; por um dos lados, com Cezarino Firmo; pelo outro lado, com Antônio de
Paula Souza; e pelos fundos, com sucessores de José Salustiano de Loiola ou quem
de direito.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Agostinho Patrus Filho
Justificação: O Município de Campestre já é, há tempos, merecedor da benfeitoria

do porte  da  que trata  este  projeto  de  lei.  A referida  doação tem como escopo a
ampliação da sede de Prefeitura Municipal de Campestre.

Ocorre,  de  fato,  que  o  imóvel  em  comento  já  é  utilizado  pelo  Município  de
Campestre desde o ano de 2006, como sede da prefeitura, e o que se requer por
meio  desta  proposição  é  a  confirmação  do  imóvel  como  sede.  Tal  fato  ainda  é
corroborado por certidão assinada pelo tabelião da Comarca de Campestre, na qual
se verifica que a edificação já contém benfeitorias com área construída de 375,5m² ,
de uma área total de 390,00m².

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, 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 1.667/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.822/2013)

Declara de utilidade pública a Liga Ourofinense das Escolas de Samba e Blocos
Carnavalescos, com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Liga Ourofinense das Escolas de

Samba e Blocos Carnavalescos, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Liga Ourofinense das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos é
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uma  pessoa  jurídica  de  direito  privado  constituída  como  associação  sem  fins
lucrativos, de caráter cultural e social,  sem cunho político ou partidário, regida por
estatuto  próprio,  de  prazo indeterminado.  Tem por  finalidade congregar,  defender,
fiscalizar e representar coletivamente as organizações carnavalescas que lhe sejam
filiadas,  bem  como  promover  a  captação  de  recursos  destinados  ao  custeio  da
produção de espetáculos e desfiles das organizações carnavalescas, fomentando as
manifestações  culturais  carnavalescas  e  afins,  prestando  assessoramento,
consultoria  e  orientação  técnica  e  jurídica  a  todas  as  agremiações  que  dela
necessitem.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
atividades voluntárias.

Por sua importância, e por atender aos requisitos previstos na Lei n° 12.972, de
1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.668/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.678/2013)

Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Capelinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1° – Fica declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Capelinha.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação:  Diante dos relevantes serviços prestados pela Fundação Hospitalar

São Vicente de Paulo e de seu comprometimento com 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.
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Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  realizado  pela  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 de
Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.669/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.675/2014)

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

imóvel rural situado no Bairro das Posses, com área de 12,10ha (doze hectares e dez
ares), registrado sob a matrícula nº 3.291, a fls. 246 do Livro 2-M do Serviço Registral
de Imóveis da Comarca de Extrema.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o  caput deste artigo será destinado à
restauração  florestal  no  âmbito  do  Projeto  Conservador  de  Águas,  ampliando  as
metas de reflorestamento em áreas prioritárias de topo de morro para a preservação
ambiental.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe 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, 26 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno rural

com área de 12,10ha, de propriedade do Estado, ao Município de Extrema, com a
finalidade de preservação ambiental.

Fundamenta-se o interesse do município pela necessidade de ampliação das metas
de  reflorestamento  em  áreas  prioritárias  de  topo  de  morro  para  a  preservação
ambiental e restauração florestal no âmbito do Projeto Conservador de Águas.
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Buscando  resguardar  a  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  da  proposição
determina que o bem 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.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas para 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 1.670/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.656/2013)

Declara de utilidade pública o Clube Renascer, com sede no Município de Cambuí.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Clube  Renascer,  com  sede  no

Município de Cambuí.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Clube Renascer é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, de caráter social, recreativo, filantrópico e educacional, sem cunho político
ou partidário, regida por estatuto próprio, de prazo indeterminado e tem por finalidade
melhorar a qualidade de vida de seus associados e da comunidade em geral, por
meio da promoção de atividades de lazer, reuniões sociais, recreativas, esportivas,
artísticas e dançantes, viagens, jantares e conferências, visando sempre à integração
de seus sócios e da coletividade.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
atividades voluntárias.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei  nº 12.972, de
1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.671/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.473/2013)

Declara de utilidade pública a ONG Holística Kuthumi, com sede no Município de
Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º– Fica declarada de utilidade pública a ONG Holística Kuthumi, com sede no

Município de Ouro Fino.
Art. 2º– Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A  ONG Holística Kuthumi é uma associação civil  de direito privado,

sem fins lucrativos, com duração por prazo indeterminado. Sua diretoria é constituída
de pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam atividades voluntárias.

A entidade tem por finalidade promover a expansão do conhecimento holístico por
meio  de  estudos,  palestras  e  atividades  educativas,  culturais  e  científicas,
contribuindo para o estímulo e o desenvolvimento do pleno exercício da cidadania em
prol  de  uma  melhor  qualidade  de  vida  para  a  população;  bem  como  promover
assistência social e beneficente nas áreas de saúde holística e terapias alternativas e
complementares, tais como reiki, florais e massagens.

Por  sua importância e por  atender  aos requisitos  previstos  na Lei  nº12.972,  de
1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de
nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.672/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.311/2013)

Declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Maria Areias Vilela – Gemavmg –,
com sede no Município de Maria da Fé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública o Grupo Escoteiro Maria Areias Vilela –

Gemavmg –, com sede no Município de Maria da Fé.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  O Grupo Escoteiro Maria Areias Vilela – Gemavmg – filiado à União

dos Escoteiros do Brasil – UEB –, é uma associação civil de direito privado, sem fins
lucrativos,  de  caráter  educacional,  cultural,  beneficente  e  filantrópico  e  de  prazo
indeterminado. Tem por finalidade a prática da educação não formal, sob a forma do
escotismo no nível local, e sede e foro no Município de Maria da Fé.

A entidade valoriza o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento dos propósitos do
escotismo com crianças e jovens de ambos os sexos, na forma estabelecida pela
UEB.  Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que
realizam atividades voluntárias.

Pela importância da entidade e por ela atender aos requisitos previstos na Lei nº
12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o
apoio de nossos nobres pares para aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.673/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.597/2011)

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-650 que liga o Município de Medina ao
Município de Comercinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominado Antonio Cacique o trecho da Rodovia LMG-650 que liga o

Município de Medina ao Município de Comercinho.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação: Nascido em Felisburgo e criado na região do Vale do Jequitinhonha,

Antonio Cacique foi comerciante de gado e fazendeiro nos Municípios de Medina,
Itaobim, Jequitinhonha e Montes Claros.
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Líder político da região, primeiro Prefeito de Medina eleito pelo voto popular,  no
período de 1950 a 1954, foi também presidente do PSD, correligionário e amigo de
Benedito Valadares, Bias Fortes, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, entre outras
grandes expressões da política mineira. Responsável pela construção de mais de 20
escolas públicas no Vale do Jequitinhonha, participou das negociações políticas que
resultaram na implantação da BR-116 – Rio-Bahia, entre outras tantas atividades que
contribuíram para  o desenvolvimento de  nossa região.  Como empresário,  Antonio
Cacique foi responsável pela maior plantação de café do Estado, gerando centenas
de  empregos  e  fortalecendo  a  economia  da  região.  Faleceu  em  Medina,  em
29/7/1982.

Admirado por todos os que com ele conviveram, Antonio Cacique tem seu nome
definitivamente  ligado  à  história  da  região  por  sua  vida  corajosa  e  socialmente
relevante. É de grande importância deixar seu nome escrito na história e na memória
daqueles que o têm como exemplo.

– 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 1.674/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.292/2013)

Dá denominação  à  Rodovia  MG-446,  que liga  os  Municípios  de  Juruaia  e  São
Pedro da União.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominada Antônio Ambrósio Marques a Rodovia MG-446, que liga

os Municípios de Juruaia e São Pedro da União.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação:  Antônio  Ambrósio  Marques  nasceu em 15 de outubro  de  1913,  no

Distrito de São Sebastião da Barra Mansa, pertencente na época ao Município de
Muzambinho. Esse distrito teve seu nome mudado para Juruaia por meio da Lei n°
843, de 7 de setembro de 1923. A modificação se deveu aos problemas enfrentados
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pelos correios em face da semelhança entre o nome do distrito e o da cidade de
Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Em 27 de dezembro de 1948, foi sancionada pelo
governador do Estado, Milton Campos, a Lei n° 336, que criou o Município de Juruaia.

Filho  de  pai  homônimo  e  de  Isalina  Cândida  Marques,  o  homenageado  foi
fazendeiro e sempre procurou aprimorar seus conhecimentos. Em janeiro de 1955,
tomou posse no cargo de vereador em Juruaia, o qual exerceu até 1958. Realizou
também ações sociais no município. Casou-se com Luzia Marques Bueno, e dessa
união  nasceram  12  filhos.  Faleceu  em  6  de  agosto  de  2001,  deixando  entre  os
familiares e a população saudades e o reconhecimento de sua benevolência.

– 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 1.675/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.596/2014)

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

imóvel  situado  no  Distrito  de  Folhados,  com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros
quadrados), registrado sob a Matrícula nº 49.612, a fls. 114 do Livro 2-CZ, do Serviço
de Registro de Imóveis da Comarca de Patrocínio.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput será destinado à construção de
uma escola de ensino fundamental e da sede do Conselho Comunitário do Distrito de
Folhados.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe 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, 26 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno com
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área 10.000m² (dez mil metros quadrados), de propriedade do Estado, ao Município
de Patrocínio, para que ali seja construída uma escola de ensino fundamental e a
sede do Conselho Comunitário do Distrito de Folhados.

Fundamenta-se  o  interesse  na  formalização  dessa  doação  na  necessidade  de
atendimento educacional e social à população do Distrito de Folhados.

Buscando  resguardar  a  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  da  proposição
determina que o bem 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.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas 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 1.676/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.089/2013)

Dá a denominação a próprio público destinado ao Ministério Público do Estado,
localizado no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominado Edifício Procurador Carlos Henrique Fleming Ceccon o

próprio público destinado ao Ministério Público do Estado, localizado no Município de
Ouro Fino

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A  lei  determina  que,  para  a  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas
falecidas que tenham se destacado por  notórias  qualidades e  relevantes  serviços
prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste
projeto de lei, que homenageia o Sr. Carlos Henrique Fleming Ceccon.

Nascido em Ouro Fino, no Estado de Minas Gerais, o homenageado foi procurador
de  justiça  por  mais  de  15  anos.  Embora  jovem,  prestou  relevantes  serviços  ao
Ministério Público. Foi um promotor correto, dedicado, ético e sempre desempenhou
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com muita dignidade as suas funções no Ministério Público. Dava gosto ler as suas
peças.  Com  base  jurídica  sólida,  suas  fundamentações  eram  claras,  concisas  e
objetivas.  Tinha  sempre  um  fundamento  novo,  a  última  jurisprudência  ou  um
posicionamento  doutrinário.  Era  atual.  Mesmo  com  o  tempo,  não  perdeu  a
combatividade do promotor  de  justiça.  Era  firme,  como deve ser  um membro do
Ministério Público. Essa história de direito penal mínimo não era com ele. Mas era
justo e dedicado.

Homem íntegro e empreendedor, sua presença na comunidade sempre foi marcada
por forte vocação para servir ao próximo com desprendimento e altruísmo. Admirado
por todos os que com ele conviveram, seu nome está definitivamente ligado à história
da cidade, por sua ação corajosa e socialmente relevante.

Por  essas  razões,  aguardo  dos  meus  nobres  pares  a  aprovação  desta  nossa
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.677/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.709/2013)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Argirita 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 Argirita imóvel

com área de 300,00m2 (trezentos metros quadrados), situado no Largo da Matriz,
registrado sob o n° 22.990, no livro de Transcrição das Transmissões n° 3-0, às fls.
168, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina.

Parágrafo único – O imóvel  a que se refere o  caput deste artigo destina-se ao
funcionamento da Câmara Municipal de Argirita.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
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Gustavo Corrêa
Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Argirita de imóvel de

propriedade do Estado situado no mesmo município.
Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel, que será destinado ao funcionamento da câmara municipal.
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 1.678/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.593/2014)

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

imóvel situado na Avenida José Maria de Alkimim, nº  606, com área de 650,00m²
(seiscentos e cinquenta metros quadrados), registrado sob a Matrícula nº 12.024, a
fls. 84 do Livro 3-R do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Patrocínio.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o  caput  deste artigo será destinado à
construção de uma unidade básica de saúde.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe 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, 26 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto tem por objetivo formalizar a doação de terreno com área

650,00m², de propriedade do Estado, ao Município de Patrocínio, com a finalidade de
construir uma unidade básica de saúde.

Fundamenta-se  o  interesse  na  formalização  da  doação  desse  imóvel  na
necessidade de melhoria no atendimento à saúde de toda a população do Município
de Patrocínio.
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Ressalta-se  que já  existe projeto  aprovando a instalação da unidade básica  de
saúde, bem como recursos assegurados ao município para sua construção.

Buscando  resguardar  a  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  da  proposição
determina que o bem 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.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas 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 1.679/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.636/2014)

Dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário Buritis via Serra Bonita – B2-
190 –, que vai do Km 1,8, saindo da Rodovia Estadual Ivaldo Bertolo de Oliveira, até
o Km 73, no Distrito de Serra Bonita.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica transferido para o Estado, sob a responsabilidade do Departamento

de  Estradas  de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  DER-MG  –,  o  trecho
rodoviário Buritis via Serra Bonita – B2-190 –, que vai do Km 1,8, saindo da Rodovia
Estadual Ivaldo Bertolo de Oliveira, até o Km 73, no Distrito de Serra Bonita.

Art. 2° – O trecho transferido será incluído no sistema rodoviário estadual.
Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação:  Este  projeto  tem  por  finalidade  transferir  para  o  Estado,  sob  a

responsabilidade do DER-MG, o trecho rodoviário Buritis via Serra Bonita – B2-190 –,
que vai do Km 1,8, saindo da Rodovia Estadual Ivaldo Bertolo de Oliveira, até o Km
73, no Distrito de Serra Bonita.

É de fundamental importância a transferência desse trecho para a administração
estadual, visto que esta detém considerável previsão orçamentária para estruturação,
recuperação e manutenção de estradas e rodovias.

Assim, ainda que a Lei nº 11.403 já autorize o DER-MG a estabelecer formas de
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cooperação com os municípios para implementar políticas rodoviárias, necessária se
faz a outorga desta Casa, uma vez que tal proposta vem consubstanciar na lei  a
expressão de uma vontade política daquela região.

Assim, sem querer interferir  na competência do DER-MG, garantida em lei, nem
dispensar  a  estrita  observância  dos  instrumentos  jurídicos  necessários  para  a
transferência de fato do trecho rodoviário referido, este projeto vem apenas conceder
publicidade  e  legalidade  a  um  anseio  tão  importante  e  necessário  para  o
desenvolvimento da região.

Em face de tais  considerações,  esperamos o entendimento e apoio  dos  nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.680/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.950/2011)

Dispõe sobre  a  criação  de cursos  para  capacitar  trabalhadores  que  atuem  nas
atividades de coleta seletiva de lixo e de aproveitamento de materiais recicláveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  celebrar  convênios  com  órgãos

governamentais,  empresas  públicas  e  privadas,  instituições  de  ensino  e  ONGs,
nacionais e estrangeiras, com o objetivo de reunir esforços e recursos para que seja
ministrado curso de capacitação e atualização profissional a trabalhadores que atuem
nas atividades de coleta seletiva de lixo e de aproveitamento de materiais recicláveis.

Art. 2º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias existentes, suplementares se necessário, ficando obrigatória
sua inclusão nos orçamentos futuros.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação:  Considerando  o  grande  número  de  pessoas  que  trabalham com  a

coleta seletiva de lixo e com seu reaproveitamento, este projeto visa capacitar  os
trabalhadores desse setor com o objetivo de garantir mão de obra qualificada e de
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agregar valor ao serviço prestado pelos catadores. Assim, esta proposição pretende
proporcionar  bem-estar  para  os  trabalhadores  e  promover  o  desenvolvimento
sustentável do Estado, com a redução do volume de lixo e do impacto que ele causa.

Pelo  exposto,  solicitamos  aos  nobres  pares  empenho  para  a  aprovação  desta
propositura.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.681/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 810/2011)

Institui o Polo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica criado, na microrregião de Turmalina, o Polo de Desenvolvimento do

Setor da Indústria e do Comércio de Móveis.
Parágrafo  único  –  Integram  o  polo  de  desenvolvimento  criado  por  esta  lei  os

Municípios de Turmalina, Minas Novas, Chapada do Norte, Capelinha, Itamarandiba,
Carbonita, Leme do Prado e Veredinha, sendo Turmalina o município-sede do polo.

Art.  2º  –  Receberão  incentivos  e  benefícios  fiscais  destinados  a  estimular  o
desenvolvimento socioeconômico da região, na forma prevista nesta lei, as empresas
industriais  e  comerciais  instaladas  nos  municípios  integrantes  do  polo  de
desenvolvimento que venham a expandir suas atividades e as que nele venham se
instalar.

Art. 3º – Constituem incentivos a serem concedidos às empresas referidas no art.
2º:

I – a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual competente,
compreendendo estudos de solo, de terraplenagem e de redes de energia elétrica, de
telecomunicações, de água e esgoto e de drenagem;

II – a prestação de serviços e a execução de obras de infraestrutura pelos diversos
órgãos da administração pública estadual direta ou indireta para a implementação dos
projetos a que se refere o inciso I;

III – a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições especiais para o
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financiamento  de  ações,  projetos  e  iniciativas  relacionados  com  a  produção  e  a
comercialização de móveis.

Art. 4º – O Estado fica autorizado a conceder às empresas referidas no art. 2º os
seguintes benefícios fiscais:

I – redução da carga tributária do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS –  para  até  12% (doze  por  cento)  nas
operações internas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos utilizados
nas fases de produção e industrialização de móveis, observados os prazos, as formas
e as condições estabelecidas em regulamento;

II  –  concessão  de  período  de  carência  de  dois  anos,  contado  do  início  das
atividades industriais, para o recolhimento do ICMS pelas empresas integrantes do
polo de desenvolvimento, findo o qual o pagamento será efetuado em doze parcelas
mensais, iguais e sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro  ano,  a  recolher  o  imposto  nos  prazos  e  nas  condições  estabelecidas  na
legislação em vigor;

III  –  concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de competência federal,
mediante convênio do Estado com a União.

Art. 5º – Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1º poderão, a seu
critério,  mediante  lei  municipal,  conceder  benefícios  fiscais  às  empresas  que
implantarem projetos industriais em seus territórios.

Art.  6º  – Os benefícios  fiscais  previstos  nesta  lei  serão concedidos  mediante  o
cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições estabelecidas no art. 14 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 7º – Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembleia Legislativa, semestralmente,
os  dados  estatísticos  relativos  ao  polo  de  desenvolvimento  criado  por  esta  lei,
incluindo o número de empresas atendidas e o montante de recursos liberados pelas
linhas de crédito oficiais.

Art. 8º – A empresa beneficiada com a concessão dos incentivos e dos benefícios
fiscais previstos nesta lei remeterá ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa,
anualmente, seu balanço geral.

Art.  9º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.
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Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no
exercício financeiro subsequente.

Parágrafo único – Os incentivos a que se refere o art. 3° serão concedidos de forma
gradativa, observada a disponibilidade orçamentária.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação: A indústria moveleira em Minas Gerais vem apresentando expressiva

expansão, com mais de 6 mil empresas, e colocando o Estado em 5º lugar em termos
de faturamento no setor. Novos polos moveleiros vêm surgindo em diferentes regiões
e têm contribuído para a geração de empregos e o aumento da renda.

A proposição  que  apresentamos,  ao  instituir  oficialmente  o  polo  moveleiro  de
Turmalina,  busca fazer  justiça  à região e incentivar  a expansão dessa importante
atividade econômica. Esse município e a região, especificamente, contêm cerca de
120.000ha  de  área  plantada  de  eucalipto,  18  pequenas  fábricas  de  móveis  em
Turmalina e 40 na região, gerando cerca de 600 empregos diretos.

Além disso,  o município é sede de uma delegacia do Sindicato da Indústria  de
Móveis e Similares – Sindimov.

Por essas razões e porque a região de Turmalina, com sua indústria moveleira,
muito tem contribuído para o crescimento econômico regional, conto com o apoio da
Casa para a aprovação desta proposição.

Relativamente à iniciativa parlamentar, a proposição encontra amparo no art. 65,
caput, da Constituição do Estado, tendo em vista que a matéria não está reservada a
órgão  ou  poder.  Ressalte–  se  que  o  Supremo Tribunal  Federal  já  se  posicionou
acerca da possibilidade de iniciativa do Parlamento no processo legislativo relativo à
matéria tributária.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.682/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.438/2014)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da
Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Sul – Cistrisul – o
imóvel que especifica.



2139
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar  ao  Consórcio  Público

Intermunicipal  de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do
Triângulo do Sul – Cistrisul – o imóvel com área de 5.115m² pertencente ao DER-MG
e situado no Município de Uberaba.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o  caput deste artigo será destinado à
instalação da rede de urgência e emergência Samu e da Central  Operacional  do
Cistrisul.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Tony Carlos
Justificação: Tem este projeto de lei o objetivo de formalizar a doação, ao Cistrisul,

de imóvel com área de 5.115m², situado no Município de Uberaba, de propriedade do
DER-MG, conforme registro no Livro de Notas n° 167-A, a fls. 2 a 4 verso, do Cartório
do 1° Ofício de Uberaba, com a finalidade de instalação de uma central operativa da
rede de urgência e emergência (Samu) e da Central Operacional do Cistrisul, que se
constitui na forma de consórcio público, com personalidade jurídica de direito público,
regida pelas normas de direito público, pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de
2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 2007, e pelo Código Civil Brasileiro.

Portanto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa  para  a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.683/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 807/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  prestação  de  orientações  de  segurança  e
procedimentos de emergência nos recintos onde são realizados eventos que reúnam
o público em geral.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Torna obrigatória a orientação sobre os procedimentos de emergência e as

normas de segurança em eventos realizados em ambientes fechados que reúnam o
público em geral.

Parágrafo único – As orientações de que trata este artigo deverão ser prestadas, de
forma clara,  momentos antes do início do espetáculo ou do evento,  indicando as
saídas  de  emergência,  o  local  dos  extintores  e  outras  informações  que  forem
oportunas para a segurança dos presentes.

Art. 2º – 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. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação:  As  estatísticas  a  respeito  de  acidentes  em  locais  com  grande

aglomeração de pessoas mostram uma incidência considerável com vítimas fatais ou
gravemente feridas. Nesses casos, a rapidez no procedimento de saída do recinto
pode ser decisiva para tornar o socorro mais eficaz.

Infelizmente,  em  eventos  como  shows,  apresentação  em  teatros  e  sessões  de
cinemas  não  são  fornecidas  ao  público  informações  sobre  as  saídas  e  os
equipamentos de emergência, como se faz nos aviões e nos trens.

O objetivo deste projeto de lei é estender ao público em geral essas orientações
que podem ajudar a salvar muitas vidas, sem onerar as empresas concessionárias ou
os patrocinadores. O mestre de cerimônias ou o apresentador poderão repassar as
informações  propostas  ou,  se  preferirem,  gravar  a  mensagem  e  transmitir  aos
espectadores no início espetáculo.

Trata-se de um procedimento simples, mas que muito contribuirá para tornar os
eventos mais seguros, oferecendo maior tranquilidade aos participantes.

– 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 1.684/2015
Obriga as empresas de transporte metropolitano e intermunicipal de passageiros no

Estado a instalar bagageiro para acomodação de bagagens de mão.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam  as  empresas  de  transporte  metropolitano  e  intermunicipal  de

passageiros no Estado obrigadas a instalar bagageiro para acomodação de bagagens
de mão.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Um estudo da UFMG revelou que um passageiro em pé, carregando

algum volume, ocupa uma área maior que um passageiro de mãos vazias. De acordo
com  o  referido  estudo,  o  valor  médio  da  área  calculado  para  uma  pessoa  sem
bagagem corresponde a 0,14m². Já um passageiro com mochila é de 0,19m², com
uma pasta é de 0,23m² e com sacolas ou cadernos é de 0,16m². Esse acréscimo da
área, em função da bagagem, implica diretamente no nível de conforto dos usuários.

Ora, quando passageiros em pé estão com bagagens de mão a área utilizada por
eles é maior e, consequentemente, tem-se a sensação de que o veículo está mais
cheio, impactando diretamente o nível de conforto.

Não restam dúvidas que há maior segurança para passageiros em pé quando não
estão preocupados em carregar seu volume junto ao corpo, ocupando-se apenas com
o melhor posicionamento e firmeza dentro do veículo, a fim de evitar acidentes.

Percebendo  a  demanda  e  a  necessidade  de  mais  qualidade  para  o  transporte
público, a UFMG propôs à Empresa de Transporte de Trânsito de Belo Horizonte –
BHtrans – e à Viação Euclásio o lançamento de veículo equipado com bagageiro
interno, especialmente projetado para ônibus urbano.

O  bagageiro  para  ônibus  urbano  tem  como  principal  característica  a  estrutura
vazada acoplada às estruturas internas do ônibus e deve ser colocado em local pré-
determinado.

A título de experiência, o veículo 40031, Neobus Mega, ano 2008, placa HJN-8913,
pertencente à Viação Euclásio, foi escolhido para receber o bagageiro; e no dia 30 de
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março de 2009, em Belo Horizonte, fez sua primeira viagem equipado com bagageiro
interno.

Os  testes  iniciais  com o  bagageiro  propiciaram as  primeiras  manifestações  dos
usuários, bem como dos meios de comunicação em geral. A imprensa falada, escrita
e televisada regional foi muito favorável ao projeto, sinalizando a sua aprovação pela
comunidade.

Dessa forma, com o objetivo de melhorar a qualidade do transporte coletivo por
meio da redução do desconforto dos passageiros que são transportados em pé, conto
com o apoio dos nobres pares para 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 1.685/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 826/2011)

Dispõe sobre a eliminação gradual do uso do fogo em plantação de cana-de-açúcar.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Esta lei dispõe sobre a eliminação gradual do uso do fogo em plantação de

cana-de-açúcar, como método para eliminar a palha e facilitar a colheita.
Art.  2º  –  O  uso  do  fogo  em  plantação  de  cana-de-açúcar,  como método  para

eliminar a palha e facilitar  a colheita,  deve ser gradualmente  reduzido,  até a sua
completa eliminação, nos prazos indicados nos Anexos I e II, contados a partir  da
publicação desta lei.

§  1º  –  O  disposto  neste  artigo  aplica-se  à  área  de  cada  imóvel  rural,
independentemente de estar vinculado a uma unidade agroindustrial.

§ 2º – O disposto neste artigo não se aplica a área plantada com até 150ha (cento e
cinquenta hectares), que pertença e seja colhida pelo fornecedor da cana-de-açúcar,
sem o auxílio de unidade agroindustrial, empresa a ela coligada ou terceiro.

Art. 3º – Fica proibida a queima da palha da cana-de-açúcar a menos de:
I – 1km (um quilômetro) do perímetro urbano e de reserva ou área indígena;
II – 100m (cem metros) da área de domínio de subestação de energia elétrica;
III  –  50m  (cinquenta  metros)  de  unidade de  conservação,  contados  a  partir  de

aceiro com 6m (seis metros) de largura;
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IV  –  25m  (vinte  e  cinco  metros)  da  área  de  domínio  de  estação  de
telecomunicações, contados a partir de aceiro com 3m (três metros) de largura;

V  –  15m  (quinze  metros)  da  faixa  de  segurança  de  linha  de  transmissão  e
distribuição de energia elétrica, contados a partir de aceiro com 3m (três metros de
largura);

VI – 15m (quinze metros) da faixa de domínio de ferrovia, rodovia ou estrada vicinal,
contados a partir de aceiro com 3m (três metros) de largura;

VII – 6m (seis metros), que devem ser mantidos como aceiro, da divisa de imóvel
confrontante pertencente a terceiro;

VIII – 2km (dois quilômetros) da área patrimonial de aeródromo público e a partir da
circunferência  com raio igual  a 11km (onze quilômetros)  tomando como ponto de
referência o centro geométrico da pista de pouso e decolagem.

Parágrafo  único  –  A  largura  dos  aceiros  pode  ser  ampliada  pela  autoridade
ambiental quando recomendado pelas condições climáticas, topográficas ou outras
condições ambientais.

Art. 4º – O responsável pela queima da palha da cana-de-açúcar deve:
I – realizar o aceiramento da área a ser queimada, observado o disposto no art. 3º

desta lei;
II  –  realizar  a  queima  em  dia  e  horário  e  sob  condições  meteorológicas  que

assegurem o máximo de controle ao processo e facilitem a dispersão dos poluentes
na  atmosfera,  de  acordo  com  critérios  estabelecidos  pelo  órgão  ambiental
competente;

III  –  dar  ciência  formal  aos  confrontantes  da  intenção  de  realizar  a  queima,
informando que a  data,  hora  de início  e  local  será confirmada com antecedência
mínima de quarenta e oito horas;

IV – dar ciência formal,  com antecedência mínima de quarenta e oito horas, da
data,  hora  de início  e local  da  queima aos confrontantes,  à autoridade ambiental
competente, ao Corpo de Bombeiros e, quando for o caso, à autoridade responsável
por aeródromo ou rodovia;

V  –  sinalizar,  quando  for  o  caso,  rodovia  e  estrada  vicinal,  de  acordo  com as
determinações da autoridade responsável por elas;
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VI – manter equipe de vigilância treinada e equipada para controlar a propagação
do fogo;

VII – acompanhar a queima até a completa extinção do fogo.
Parágrafo  único  –  Quando o  requerimento  para  a queima é feito  por  grupo ou

agroindústria,  o  responsável  pelas  providências  de  que  trata  este  artigo  é  o  seu
subscritor.

Art. 5º – É vedado o emprego do fogo, em uma única operação de queima, em área
contígua superior a 500ha (quinhentos hectares).

Art. 6º – A queima da palha da cana-de-açúcar depende de autorização ambiental.
Parágrafo único – A autorização ambiental  para a queima da palha da cana-de-

açúcar tem validade de um ano, correspondendo a uma safra.
Art. 7º – O requerimento de autorização, para cada imóvel, deve ser instruído com:
I – prova da propriedade ou posse do imóvel, ou contrato que autorize o requerente

a explorá-lo;
II – cópia de licença para supressão de vegetação, quando legalmente exigível;
III – planta do imóvel, referida a coordenadas geográficas, delimitando:
a) o perímetro;
b) as áreas de preservação permanente;
c) a área da reserva legal;
d) as unidades de conservação, se inseridas na zona de amortecimento;
e) a área cultivada com cana-de-açúcar;
f) a área cultivada onde não mais se efetua a queima, nos termos desta lei;
g) os talhões objeto do requerimento;
IV – carta do IBGE, na escala de 1:50.000, pelo menos, indicando, com precisão de

coordenadas, a localização do imóvel;
V – imagem de satélite do local do imóvel, situando-o no seu contexto, devendo a

imagem retratar o entorno do imóvel numa extensão de, no mínimo, 5.000m (cinco mil
metros);

VI – comunicação de queima controlada.
§  1º  –  Sendo  contíguos  os  imóveis,  o  requerimento  de  autorização  pode  ser

instruído com uma única planta, observadas a exigências fixadas, sendo que cada
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imóvel deverá ser referido à respectiva matrícula ou ao documento imobiliário a que
corresponder.

§ 2º – O requerimento para a queima pode ser apresentado individualmente pelo
titular do imóvel, por grupo de titulares ou por agroindústria que mantenha com um
único ou diversos titulares contrato de arrendamento, parceria ou outro instrumento
hábil a garantir o fornecimento de cana-de-açúcar para sua atividade.

§ 3º – Caso o requerimento seja feito por grupo de titulares ou agroindústria, cabe
ao seu responsável efetuar a comunicação de queima.

§ 4º – O requerimento será instruído com procuração específica, quando efetuado
por terceiro, pessoa física ou jurídica.

§  5º  –  Considera-se  comunicação  de  queima  a  declaração  do  respectivo
responsável, sob as penas da lei, de atendimento das exigências fixadas nos arts. 3º
e 4º desta lei.

Art. 8º – A autoridade ambiental determinará a suspensão da queima quando:
I – forem constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas

desfavoráveis;
II – a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, de acordo com o

estabelecido na legislação vigente;
III  – os níveis  de fumaça comprometerem ou colocarem em risco as operações

aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte.
Art. 9º – A autoridade ambiental proibirá a queima em caso de:
I – interesse e segurança públicos;
II – descumprimento das normas ambientais.
Art. 10 – Não será renovada a autorização para a queima:
I – quando não forem cumpridos os prazos e as etapas fixados no art. 2º e demais

regras previstas nesta lei.
II – quando a queima anterior tiver se alastrado descontroladamente por culpa ou

dolo do responsável.
Art. 11 – A autorização será expedida no prazo de quinze dias, a contar da data em

que for protocolado o requerimento, salvo se houver exigência a ser cumprida pelo
interessado, momento a partir do qual passará a fluir o prazo que sobejar.
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Parágrafo único – A autorização ambiental, no caso de imóvel limítrofe a unidade de
conservação, somente será emitida após vistoria técnica que ateste a conformidade
das informações constantes do requerimento com o disposto nesta lei.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Fred Costa

ANEXO I
Cronograma de eliminação do uso do fogo em plantação de cana-de-açúcar

localizada em área mecanizável
*  –  O  anexo  I,  que  contém  o  cronograma  de  eliminação  do  uso  do  fogo  em

plantação de cana-de-açúcar localizada em área mecanizável, foi publicado no Diário
do Legislativo, de 28.5.2015.

ANEXO II
Cronograma de eliminação do uso do fogo em plantação de cana-de-açúcar

localizada em área não mecanizável
*  –  O  anexo  II,  que  contém  o  cronograma de  eliminação  do  uso  do  fogo  em

plantação de cana-de-açúcar localizada em área não mecanizável, foi publicado no
Diário do Legislativo, de 28.5.2015.

Justificação:  A cultura  da cana-de-açúcar  é  uma das mais  importantes  do País,
tanto pela área que ocupa como do ponto de vista econômico, social e ambiental.

Uma das práticas de manejo mais generalizada na cultura da cana é a queima da
palha para facilitar a colheita. Essa operação prejudica seriamente o meio natural de
crescimento da cultura, afetando as condições normais do sistema solo-água-planta-
atmosfera.

Entre  os  prejuízos  causados  ao  agroecossistema  da  cana-de-açúcar,  podemos
citar:

a) redução da produtividade dos colmos. Estudos têm indicado que a produção das
plantações de cana-de-açúcar sem queima chega a superar em 25% a produção das
plantações com queima;

b) perda de nutrientes com a queima da palha. Vários estudos demonstram que, no
Brasil, a média de produção de palha em canavial varia de 10 a 20 toneladas por
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hectare de matéria seca. A queima elimina praticamente todo esse material, com o
qual são devolvidos à atmosfera, além de nitrogênio e enxofre, de 13 mil a 24 mil
quilos por hectare por ano de CO2. Em relação ao nitrogênio, com a queima da palha
são  perdidos  de  33  a  60kg  do  elemento  por  hectare  por  ano,  dependendo  da
produtividade do canavial. Essas perdas de nitrogênio no Brasil equivalem a 373 mil
toneladas de ureia por ano (100 milhões de dólares), o que corresponde a 70% do
total de nitrogênio que se aplica anualmente na área canavieira nacional. Em relação
ao enxofre,  com a  queima da palha  são perdidos  anualmente  de  15  a  25kg por
hectare desse nutriente, o que está levando ao empobrecimento do solo em relação a
esse  elemento  e  à  dependência  do  uso  de  adubos  com  enxofre  na  cultura.  A
manutenção da palha também aumenta os teores de magnésio e potássio e reduz os
teores de alumínio, que é um elemento tóxico;

c)  perda  dos  benefícios  decorrentes  da  manutenção  da  cobertura  do  solo  pela
palha. A palha que cobre o solo após a colheita da cana crua vai se degradando ao
longo do ciclo das  plantas.  A presença da  palha  impede o  crescimento  de  ervas
daninhas, o que permite a redução significativa do uso de herbicida que, na cultura
com queima, é prática obrigatória, favorece a infiltração da água no solo, diminuindo o
escoamento superficial e a erosão, especialmente das áreas de maior inclinação, e
protege o solo da excessiva evaporação de água e da radiação solar;

d) destruição dos organismos que fazem o controle biológico de pragas e doenças;
e) degradação de características físico-químicas do solo.
Além desses problemas, a queima da palha da cana-de-açúcar libera gases que

contribuem  para  o  efeito  estufa  e  aumento  da  fuligem,  o  que  causa incômodo e
prejuízo à saúde da população local. Convém lembrar ainda que a palha pode ser
usada para a geração de energia nas usinas.

Este projeto tem por finalidade a redução gradual do uso do fogo para a queima até
a sua completa eliminação, e, em vista das razões expostas, solicitamos o apoio de
nossos pares para a sua aprovação.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária 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 1.686/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.516/2011)

Acrescenta parágrafo à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 12 – (...)
Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até 0% (zero
por  cento)  nas operações internas com os medicamentos usados em tratamentos
quimioterápicos contra o câncer.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
– 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 1.687/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 811/2011)

Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do
ICMS  dos  estabelecimentos  que  comercializem  produtos  falsificados,
contrabandeados ou de origem duvidosa, na hipótese que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Será cassada a eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS

do  estabelecimento  que  comercializar,  adquirir,  estocar  ou  expuser  produtos
falsificados, contrabandeados ou de origem duvidosa, industrializados ou não.

Art. 2º – A não conformidade tratada no art. 1º será apurada na forma estabelecida
pela Secretaria de Estado de Fazenda e comprovada por laudo pericial elaborado por
órgão  ou  entidade  capacitados,  credenciados  ou  conveniados  com o  governo  do
Estado.

Art. 3º – A falta de regularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS
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inabilita  o  estabelecimento  à  prática  de  operações  relativas  à  circulação  de
mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação.

Art. 4º – A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS,
prevista  no  art.  1º,  implicará  aos  sócios  do  estabelecimento  penalizado,  sejam
pessoas físicas, sejam jurídicas, em conjunto ou separadamente:

I  –  o  impedimento  de  exercerem o mesmo ramo de atividade,  mesmo que em
estabelecimento distinto daquele;

II – a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo
ramo de atividade;

Parágrafo único – As restrições previstas nos incisos I e II prevalecerão pelo prazo
de dez anos, contados da data da cassação.

Art. 5º – O Poder Executivo poderá divulgar, por meio do diário oficial do Estado, a
relação dos estabelecimentos comerciais penalizados com base no disposto nesta lei,
fazendo constar os respectivos Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ –,
nome completo dos sócios e endereços de funcionamento.

Art.  6º  – As  disposições desta  lei  aplicar-se-ão,  indistintamente,  ao comércio,  à
indústria, ao importador, ao exportador e aos armazéns de estocagem.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação: Esta proposição é apresentada diante da necessidade de impedir que

os  produtos  tachados  como piratas  encontrem  espaço  para  a  comercialização.  A
continuidade impune dessa comercialização gera concorrência desleal, tendo como
consequência desestímulo dos contribuintes que mantêm suas atividades comerciais
regulares, dentro dos padrões legais exigidos. Essa prática é claramente definida em
nosso ordenamento jurídico como crime contra a ordem econômica e tributária.

Este  projeto  de  lei  visa  coibir,  em  todas  as  suas  formas,  o  comércio  ilegal  de
produtos  piratas,  falsificados  ou  de  origem  duvidosa,  ou  ainda  contrabandeados,
protegendo  assim  a  indústria  que recolhe  impostos  para  produzir  e  comercializar
produtos que levam sua marca comercial, bem como proteger o autor dos direitos e
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contribuir  para  o  cumprimento  da  legislação pertinente  aos  direitos  autorais  e  de
marcas e patentes.

Com essa medida, estaremos também prestando importante ajuda às autoridades
constituídas  no  combate  ao  comércio  de  produtos  ilegais,  fornecendo  ferramenta
indispensável e suprindo, em parte, a lacuna das leis que impedem o fechamento dos
estabelecimentos autuados.

Dessa  forma,  este  projeto  de  lei,  estará  dando  respaldo  ao  consumidor  final,
protegendo-o e, de outro lado, fornecendo garantia à Fazenda Estadual em relação
às receitas tributárias, fechando a torneira da sonegação e coibindo a evasão fiscal.

Outro aspecto importante que sugere a aplicação do projeto de lei em tela é, sem
dúvida, a sua contribuição para a geração de renda e emprego. O emprego formal, à
medida  da  vigência  e  execução  decorrentes  da  aprovação  do  projeto  de  lei  em
questão,  deverá  retomar  um  crescimento  proporcional  à  eliminação  do  comércio
pirata e do contrabando.

Com certeza, aos primeiros sinais de saneamento da pirataria e do contrabando e,
consequentemente, do incremento econômico, tanto na geração de emprego quanto
na arrecadação tributária, os resultados da aplicação da lei chamarão a atenção das
autoridades tributárias, administrativas e até policiais de todo o País.

– 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 1.688/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.095/2011)

Institui o prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha, por intermédio

da Secretaria de Estado de Educação, com a finalidade de reconhecer, valorizar e
divulgar o desempenho das escolas pertencentes à rede pública de ensino do Estado
na execução de projetos diversos, relevantes para suas respectivas comunidades.

Parágrafo único – O prêmio de que trata esta lei tem como objetivos específicos:
I  –  destacar  ações  realizadas  em  benefício  do  aprimoramento  escolar  e  da

comunidade;
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II – estimular a celebração de acordos, parcerias e convênios com órgãos públicos
e entidades privadas, em apoio aos próprios objetivos desta lei;

III – promover o debate sobre a cultura, educação e demais temas de interesse
escolar e da comunidade, buscando eventuais soluções para problemas inerentes a
esta e encaminhando sugestões às autoridades;

IV  –  motivar  as  iniciativas  de  alunos,  professores,  servidores  públicos,  pais  e
colaboradores das comunidades a que pertencem as escolas, de modo a executar
projetos culturais de interesse comunitário ou, especificamente, escolar;

V – divulgar amplamente a realização de projetos voltados para a educação, cultura
e  demais  temas  de  interesse  social,  por  parte  da  comunidade  escolar  e  das
instituições que a apoiam.

Art. 2º – A regulamentação ulterior desta lei, de competência do Poder Executivo,
definirá os seguintes itens para a implementação do prêmio:

I – comissão julgadora;
II – critérios de seleção, rigorosamente imparciais, de concorrentes ao prêmio;
III – ampla divulgação da existência do prêmio e da forma de participação, de modo

a atingir  grande adesão de interessados,  entre o público alvo,  tendo em vista os
objetivos desta lei;

IV – regras específicas para o estabelecimento de acordos, parcerias e convênios
com  demais  órgãos  governamentais,  organizações  sociais  e  empresas  privadas,
voltadas ao apoio institucional ao prêmio e à execução dos projetos avaliados no
certâmen;

V – definição de valores e representação simbólica do prêmio.
Art.  3º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no orçamento  e  suplementadas  se
necessário, devendo os orçamentos futuros destinar recursos específicos para o seu
fiel cumprimento.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Agostinho Patrus Filho
Justificação:  Tem  por  finalidade  este  projeto  de  lei  instituir  o  prêmio  Destaque
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Escolar Tristão da Cunha, a ser concedido, anualmente, por intermédio da Secretaria
de  Estado  de  Educação,  com  a  finalidade  de  reconhecer,  valorizar  e  divulgar  o
desempenho  das  escolas  pertencentes  à  rede  pública  de  ensino  do  Estado  na
execução  de  projetos  diversos,  relevantes  para  o  aprimoramento  cultural  ou  de
interesse  de  suas  respectivas  comunidades.  Para  tal  mister,  a  Secretaria  de
Educação,  eventualmente  em  conjunto  com  outros  órgãos  públicos  ou  privados,
realizará a seleção e concessão do prêmio que pretendemos instituir. A comunidade
escolar receberá as vantagens decorrentes das realizações dos projetos de interesse
escolar  e  comunitários.  A sociedade  como  um  todo,  ao  reconhecer  o  valor  dos
projetos  executados  mediante  a  divulgação  da  concessão  do  prêmio,  sentir-se-á
lisonjeada e renovará esperanças, com a certeza de que a comunidade escolar se
esforça no sentido de seu aprimoramento e do desenvolvimento geral.

Eis  aqui  as  razões  que  justificam  os  objetivos  do  prêmio  que pretendemos  ver
instituído em reconhecimento dos méritos das escolas públicas e de suas respectivas
comunidades.

– 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 1.689/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.967/2014)

Institui  a  Semana  Estadual  de  Educação  Preventiva  e  Enfrentamento  da
Endometriose.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Educação  Preventiva  e

Enfrentamento da Endometriose cujo início recairá no dia 8 de março.
Art. 2° – Os objetivos da referida semana são:
I  –  sensibilizar  todos  os  setores  da  sociedade  para  estimular  atividades  de

divulgação, proteção e apoio às portadoras de endometriose e seus familiares;
II – promover a divulgação de ações preventivas, terapêuticas, reabilitadoras, tais

como técnicas e procedimentos cirúrgicos e pós-cirúrgicos nas áreas de endoscopia
ginecológica e endometriose;

III – conscientizar as mulheres para que busquem o melhor tratamento oferecido
logo no início dos sintomas;
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IV – avaliar os impactos sociais e econômicos da endometriose, bem como garantir
a  democratização  de  informações  que  contribuam  para  o  desenvolvimento  de
propostas que possibilitem o acesso universal e equitativo aos serviços públicos pelas
portadoras da doença.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Tony Carlos
Justificação: A endometriose é uma ginecopatia que acomete mulheres em idade

reprodutiva  desde  a  puberdade  até  a  menopausa.  Consiste  na  presença  de
endométrio  em  locais  fora  do  útero,  sendo  uma  doença  progressiva  que  pode
provocar lesões no aparelho reprodutor e, como consequência, o aparecimento de
manifestações dolorosas e infertilidade.

Há diversas teorias sobre as causas da endometriose. Há evidências que sugerem
ser uma doença genética. Outras sugerem ser uma doença do sistema de defesa. Na
realidade sabe-se que as células do endométrio podem ser encontradas no líquido
peritoneal em volta do útero em grande parte das mulheres.

Recente  pesquisa  realizada  pela  Sociedade  Brasileira  de  Endometriose  e
Ginecologia Minimamente Invasiva – SBE – com cinco mil mulheres com mais de 18
anos revelou que 88% delas  não sabem como tratar o problema e que 55% não
sabem sequer o que é a doença.

A enfermidade acomete de 10 a 15% das mulheres em idade fértil no País, ou seja,
cerca de 6 milhões de mulheres têm endometriose. Responsável por 40% dos casos
de infertilidade, apenas um terço das mulheres associa a doença à dificuldade de
engravidar.

Nem todas as mulheres têm acesso às informações e às formas de tratamento da
doença, uma vez que ela não é muito divulgada, o que agrava o cenário. Por isso é
importante a transmissão de informações, pois, com esclarecimentos como quando
procurar um médico, o local onde realizar os exames, o conhecimento das possíveis
causas da doença e os  tratamentos atualmente empregados, as mulheres ficarão
mais informadas e mais seguras.

É nesse contexto que esta proposição se insere. A escolha da data se dá pelo fato
de que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher.
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Contamos com a colaboração dos nobres pares para que este projeto de lei seja
aprovado, a fim de que possamos avançar na prestação de informações às inúmeras
mulheres acometidas por doença tão séria.

– 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 1.690/2015
Obriga o Estado a fazer constar, em todos os editais de licitação e contratos diretos

sem licitação, a exigência de reserva de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego
para mulheres na área de construção de obras públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica o Estado de Minas Gerais obrigado a fazer constar,  em todos os

editais de licitação de obras públicas e em todos os contratos diretos realizados com
o  mesmo  fim,  promovidos  pela  administração  pública  estadual,  cláusula  com  a
exigência de que a empresa contratada reserve 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego na área de construção civil para pessoas do sexo feminino, desde que a
reserva não seja incompatível com o exercício das funções objeto dos contratos.

Parágrafo único – Não se entendem como empregos na área de construção civil,
para efeitos desta lei, os cargos na área de limpeza, faxina e afins, bem como as
vagas na área de secretariado.

Art. 2º – Os ditames desta lei devem ser obrigatoriamente observados quando da
renovação de contratos que envolvam obras públicas empreendidas pelo Estado.

Art. 3º – Serão afetados por esta lei exclusivamente as licitações e os contratos
diretos que versarem sobre obras públicas que empreguem cem pessoas ou mais.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Fred Costa – Anselmo José Domingos.
Justificação:  A mulher  brasileira  ocupa  grande parcela  do  mercado de  trabalho,

sendo muitas vezes a provedora da família.  Por  conta disso é necessário que se
aumente o espectro de empregos onde ela possa atuar.  Daí a necessidade de se
reservarem vagas para mulheres, principalmente em áreas onde o emprego feminino
é meramente residual.
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A construção civil,  nesse sentido, ainda se configura como tabu. Poucas são as
mulheres  empregadas  na  área  que  não  fazem  parte  da  equipe  de  limpeza  ou
secretariado. Faz-se necessária, portanto, a reserva de 5% das vagas na construção
civil para mulheres no que tange às obras públicas, bem como a ressalva presente no
art.  1º,  parágrafo  único,  desta  proposição,  que  protege  as  mulheres  do
descumprimento  mascarado  da  reserva  de  vagas  na  construção  civil  através  da
alocação de pessoas do sexo feminino em empregos periféricos à obra.

Vale  ressaltar  que  diversos  projetos  têm previsto  cursos  profissionalizantes  que
preparem  mulheres  para  atuar  na  construção  civil  propriamente  dita,  com
competência, comprometimento e dedicação.

Por ser papel do Estado promover a empregabilidade, a igualdade entre os gêneros
e  a  dignidade  da  pessoa  humana  através  do  sustento,  nada  mais  justo  que  a
administração pública estadual dar o exemplo, exigindo das empresas contratadas
para empreender obras públicas que reservem vagas para as mulheres, fomentando,
quem sabe, práticas semelhantes na área privada.

Conto com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à aprovação deste
projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen
Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 447/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.691/2015
Obriga as operadoras de planos privados de assistência à saúde a fornecer aos

beneficiários resposta por escrito e em prazo determinado sobre as solicitações de
autorização de procedimento e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam as  operadoras  de  planos  privados  de assistência  à  saúde que

operam e fornecem aos seus beneficiários procedimentos no Estado de Minas Gerais
obrigadas  a  fornecer  resposta  de  autorização  de  procedimentos  solicitados  pelo
médico ou cirurgião-dentista, credenciado ou não, no prazo de quarenta e oito horas
para  procedimentos  eletivos  e  de  seis  horas  para  procedimentos  solicitados  por
beneficiários internados.
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§ 1º – Os prazos estabelecidos no  caput deste artigo poderão ser diminuídos a
critério do médico ou do cirurgião-dentista solicitante do procedimento, desde que o
pedido seja devidamente justificado.

§  2º  –  No  caso  de  negativa  de  autorização  de  procedimentos  solicitados,  a
operadora  deverá  informar  ao  beneficiário  por  escrito,  em  linguagem  clara  e
adequada, devendo obedecer ao prazo máximo estabelecido no caput deste artigo, e
reduzir a termo, por correspondência ou por meio eletrônico, conforme sua escolha.

Art. 2º – Para efeito de cumprimento do disposto nesta lei, as operadoras deverão
providenciar  número  de  protocolo  gerado  por  seus  serviços  de  atendimento  ao
consumidor,  devendo informar o prazo máximo para a resposta da solicitação nos
termos desta lei.

Art.  3º  –  Considera-se  atendida  em  todos  os  seus  termos  a  solicitação  de
autorização  de  procedimentos  que  não  for  respondida  no  prazo  e  na  forma
estabelecida nesta lei,  ficando autorizado o procedimento solicitado, bem como os
custos provenientes dele.

Art. 4º – O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas
na legislação em vigor, sujeita os infratores:

I – ao pagamento de multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais) por ocorrência, dobrando-se o valor em caso de reincidência;

II  –  cassação  da  inscrição  estadual,  no  caso  de  duas  ou  mais  reincidências
consecutivas.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Em  1998,  foi  promulgada  a  Lei  Federal  nº  9.656,  que  passou  a

regulamentar os planos e seguros de saúde. Antes disso, os usuários desses serviços
só  contavam  com  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  que  ainda  hoje  é  uma
poderosa arma contra os abusos praticados pelas empresas de saúde, tanto por meio
de  ações  judiciais  quanto  pela  atuação  dos  Procons  e  das  associações  de
consumidores.

A proposta  legislativa  trazida  a  este  parlamento  vem  motivada  pelo  dever  do
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legislador de aperfeiçoar os direitos do consumidor e dos beneficiários do sistema de
assistência à saúde.

Não obstante a preocupação da Agência Nacional de Saúde – ANS – de disciplinar
as atividades inerentes ao Sistema de Seguro de Saúde, verificamos que as medidas
propostas no bojo desta propositura reforçam as ações que vêm sendo tomadas em
benefício dos usuários.

A insatisfação em relação aos planos de saúde é recorrente. Essas empresas estão
sempre entre as líderes de reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor.
Não bastassem as barreiras que muitos associados encontram na hora de utilizar
seus planos de saúde (demora na marcação de consultas, exclusão de coberturas de
exames  e  internações,  etc.),  as  intervenções  cirúrgicas  mais  sofisticadas
(transplantes, colocação de próteses, cirurgias cardíacas, etc.) e os tratamentos mais
caros e prolongados (HIV, câncer, etc.) acabam sendo atendidos pelo SUS.

Se não bastasse a dor de uma doença, o beneficiário do plano, que emprestou boa
parte de sua receita a serviço de um atendimento digno, se vê constrangido a, pelo
menos, desfrutar de um tratamento de saúde que venha a amenizar, adequadamente,
a perda da qualidade de saúde, por absoluta irresponsabilidade e inércia na obtenção
de resposta e satisfação do plano de saúde contratado. A propósito, não se trata de
privilegiar segmentos, mas apenas conectar-se com um dos principais postulados que
norteiam a atividade de consumo, cuja essência assegura direitos inerentes a um
serviço previamente contratado.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.169/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.692/2015
Determina  que  os  veículos  que  transportem  produtos  inflamáveis,  radioativos,

explosivos, tóxicos ou contaminados no Estado sejam equipados com rastreadores e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  instituída  a  obrigatoriedade  de  que  os  veículos  que  transportem
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produtos  inflamáveis,  radioativos,  explosivos,  tóxicos  ou  contaminados  no  Estado
sejam equipados com rastreadores.

Parágrafo único – Os veículos oriundos de outros estados da Federação deverão
apresentar  às  autoridades  competentes  documentação  que  comprove  que  se
encontram equipados com os rastreadores a que se refere o caput deste artigo.

Art. 2º – A instalação do equipamento respeitará as normas técnicas estabelecidas
pela  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  ABNT –  e  será  custeada  pela
própria empresa.

Art.  3º  –  O  condutor  do  veículo  deverá  ter  qualificação  técnica  e  treinamento
comportamental  para  transporte  e  manuseio  de  produto  inflamável,  radioativo,
explosivo, tóxico ou contaminado.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: O transporte de produtos perigosos tem aumentado consideravelmente

nos últimos anos, devido à expansão da indústria química, sendo que a maioria da
distribuição se dá por meio do transporte rodoviário.

O  aumento  da  produção  é  notório,  porém  a  infraestrutura  utilizada  para  seu
transporte  não segue o mesmo ritmo.  Diariamente circulam centenas de carros e
caminhões  transportando  produtos  inflamáveis,  radioativos,  explosivos,  tóxicos  ou
contaminados. Em caso de acidentes, alguns provocam apenas irritações de pele,
mas outros chegam a causar deformações físicas, sem contar o estrago ao meio
ambiente, já que, dependendo do produto, o dano pode ser irreversível.

Os  acidentes  com  produtos  perigosos  podem  acontecer  na  produção,  no
armazenamento e na utilização do produto. Porém, o transporte é a fase que mais
preocupa, pois um dos principais fatores de aumento de risco do transporte de cargas
ainda é a falha humana. Isso, porque muitos motoristas recebem treinamento para
dirigir, mas não sabem como agir em caso de acidentes.

Por lei  o  motorista tem que estar preparado para fazer o primeiro acionamento,
pois, dependendo da carga, é muito alto o risco de explosão. O mais importante é
minimizar adequadamente o risco, pois determinado tipo de produto químico tem que
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resfriar  em caso de acidente, e há outros produtos que, em contato com a água,
podem gerar explosão. Dependendo da situação, o raio de explosão é tão forte que
nem o motorista se salva.

Em relação ao gerenciamento de risco, devem ser levados em consideração os
valores agregados da mercadoria transportada, o perfil do profissional que irá dirigir o
veículo, as rotas que serão utilizadas, o equipamento de rastreamento embarcado, o
rotograma, as paradas definidas durante o percurso e as áreas de risco existentes ao
longo da rota relativa a cada embarque.

Para minimizar sinistros e incentivar as formas corretas de transporte de cargas
perigosas, as gerenciadoras devem atuar na prevenção, principalmente em relação
ao motorista, que passa a ser um profissional mais qualificado. A imagem da empresa
que ele representa, os patrimônios envolvidos na operação, sua vida e a de terceiros,
além da conscientização em relação ao meio ambiente, estão sob a responsabilidade
do motorista.

Com o equipamento de rastreamento instalado em todos os veículos de transporte
de cargas perigosas, como carros, caminhões e carretas, mesmo em caso de sinistro,
a  localização  desses  veículos  será  feita  e  as  devidas  providências  poderão  ser
tomadas  pela polícia  e  pela  equipe técnica  para resgatarem o equipamento  ou a
referida carga sem danos ou qualquer tipo de contaminação e desastre.

Para tanto, contamos 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 1.693/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.500/2013)

Dispõe sobre o processo administrativo de tombamento no âmbito do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo I
Disposições Gerais

Art.  1º – O processo administrativo de tombamento de bens culturais no Estado
obedecerá ao disposto nesta lei.

Parágrafo  único  –  No  processo  de  tombamento,  observar-se-á  a  importância
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histórica e cultural do bem e o valor simbólico a ele atribuído pela comunidade local.
Art. 2º – O Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – Conep – é, nos termos do

art. 1º da Lei Delegada nº 170, de 17 de abril de 2008, e do art. 113 da Lei Delegada
nº  180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  o  órgão  colegiado  de  natureza  deliberativa,
integrante da Secretaria  de Estado de Cultura, ao qual compete deliberar sobre o
tombamento e outras medidas correlatas para defesa e preservação do patrimônio
cultural do Estado.

Art. 3º – O cancelamento da inscrição de bem tombado dar-se-á por erro de fato
quanto à causa determinante da proteção ou por relevante interesse público.

Parágrafo único – Salvo estipulações expressas na legislação ou em regulamento,
o  processo  de  cancelamento  da  inscrição  de  bem  tombado  observará  o  mesmo
procedimento do tombamento.

Capítulo II
Da Instauração do Procedimento

Art. 4º – A instauração do processo de tombamento dar-se-á:
I – por iniciativa da Presidência do Conep;
II – a requerimento de órgão ou entidade da administração pública;
III – a requerimento de proprietário ou terceiro interessado.
§ 1º – A reunião e a verificação das informações básicas necessárias à instauração

do processo de tombamento ocorrerão em processo preliminar.
§  2º  –  São  informações  básicas  necessárias  à  instauração  do  processo  de

tombamento:
I – identificação civil completa do solicitante;
II – identificação do proprietário e, na hipótese de proprietário de bem imóvel, cópia

da matrícula atualizada do bem;
III – justificação da solicitação de tombamento, fundamentada na relevância do bem

para o Estado, incluindo:
a) informações históricas do município, do distrito ou da localidade;
b)  informações  históricas  sobre  o  bem  ou  conjunto  de  bens  de  interesse  de

preservação;
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c)  descrição sucinta  das características  do  bem ou conjunto  de bens  e  de  seu
estado de conservação;

d) plantas estruturais, arquitetônica e de localização, se houver, no caso de se tratar
de bem imóvel edificado;

e) documento comprobatório de proteção municipal, se houver;
f) registro fotográfico do bem ou conjunto de bens;
IV – informação sobre o uso atual do bem ou conjunto de bens de interesse de

preservação;
V – indicação e contato de instituições e pessoas que apoiem o pedido.
§ 3º – Na hipótese dos incisos II e III do caput, o requerimento de tombamento será

instruído  com  as  informações  do  §  1º  e  encaminhado  ao  Instituto  Estadual  do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG –, que o autuará; emitirá,
no prazo de sessenta dias, parecer conclusivo sobre a possibilidade de existência de
interesse estadual na preservação do bem e remeterá o processo à Presidência do
Conep para deliberação sobre sua admissibilidade.

§ 4º – Na hipótese de indeferimento do requerimento de instauração do processo
de  tombamento  pela  Presidência  do  Conep,  o  interessado  será  notificado  para
recorrer, no prazo de trinta dias, ao Plenário do órgão, a quem caberá a decisão final.

Capítulo III
Da Instrução do Procedimento

Art. 5º – Autuado o processo de tombamento, sua instrução obedecerá às seguintes
etapas:

I – deliberação sobre sua instauração, pelo Presidente do Conep, após a juntada
das informações básicas;

II  –  elaboração  de  dossiê  técnico  circunstanciado  pelo  Iepha-MG,  o  qual
fundamentará e delimitará a proteção do bem ou do conjunto de bens a ser protegido;

III – designação de relator e emissão de parecer sobre o dossiê técnico e sobre a
proteção proposta;

IV – deliberação do Conep sobre o parecer e sobre a proteção proposta;
V  –  citação  pessoal  dos  proprietários  quanto  à  deliberação  do  Conep  e  ao
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tombamento  provisório  dela  decorrente,  para,  no  prazo  de  sessenta  dias,  se
manifestarem anuindo ou impugnando o tombamento;

VI – notificação dos seguintes interessados para, no prazo de sessenta dias, se
manifestarem anuindo ou impugnando o tombamento:

a) o possuidor do bem a qualquer título e, sendo possível a identificação, o detentor
de direitos reais sobre o bem;

b) o município e órgãos públicos estaduais ou federais, a critério do relator, no caso
de  o  bem  a  ser  tombado  encontrar-se  em  áreas  em  que  a  proteção  limite
potencialmente a exploração de atividade econômica;

VII  –  elaboração  de  parecer  sobre  a  manifestação  dos  proprietários  e  dos
interessados;

VIII  –  deliberação do Conep sobre o parecer,  com decisão pelo acolhimento da
impugnação ou pela conversão do tombamento provisório em definitivo;

IX – inscrição do tombamento definitivo no livro de tombo;
X  –  na  hipótese  de  tombamento  de  bem  imóvel,  averbação  do  tombamento

definitivo no registro de imóveis.
§  1º  –  O processo de tombamento  será  formalizado  por  meio  digital  ou  físico,

garantindo, em ambos os suportes, a numeração sequencial de suas páginas e o
registro das autuações efetuadas.

§ 2º – Não sendo possível a identificação do proprietário, possuidor ou detentor de
direitos reais sobre o bem a ser tombado, a notificação do processo de tombamento
dar-se-á  por  edital  publicado  no  diário  oficial  do  Estado  e  em  dois  jornais  de
circulação estadual.

§ 3º – O parecer a que se refere o inciso VIII considerará todos os fundamentos
apresentados pelos proprietários e interessados.

§ 4º – Os proprietários e interessados serão intimados por carta com relação à
inclusão  do  processo  em  pauta  para  a  deliberação  de  que  trata  o  inciso  IX,
assegurado o direito à sustentação oral, na forma do regimento interno.

§ 5º – A prova dos atos referidos neste artigo, bem como de sua publicação nas
hipóteses dos incisos I, IV e IX, será autuada no processo, sob pena de nulidade.



2163
____________________________________________________________________________

§ 6º – Na hipótese de não aprovação do parecer  pelo plenário do Conep, este
designará novo relator para elaborar novo parecer.

Art.  6º  –  Quando  o  objeto  do  processo  de  tombamento  envolver  assunto  de
interesse geral, será promovida a audiência dos interessados antes da emissão do
parecer pelo relator.

Parágrafo  único  –  A audiência  dos  interessados  a  que  se  refere  o  caput será
garantida  por  intermédio  de  consulta  pública  ao  dossiê  técnico disponibilizado na
internet e, se for o caso, da realização de audiência pública.

Art. 7º – Em caso de alteração de área tombada ou especificação de novos critérios
e  diretrizes  de  restrição  relativos  a  um  bem  tombado  ou  ao  seu  entorno,  serão
abertos novos procedimentos e prazos referentes às novas modificações aprovadas.

Art.  8º – O dossiê técnico de que trata o inciso II  do art.  5º será elaborado por
equipe técnica  interdisciplinar  especialmente  constituída  para estudo e  análise  do
bem a ser protegido, a qual deverá atuar em todas as etapas de pesquisa e redação
dos textos, de acordo com a metodologia adotada pelo Iepha-MG.

§ 1º – A estrutura do dossiê técnico poderá variar conforme a categoria do bem a
ser protegido, asseguradas as seguintes informações:

I – considerações relativas a metodologia, condicionantes e limitações do estudo e
legislação pertinente;

II – análise histórica e documental referente à:
a)  localização do bem cultural,  com a  identificação da região,  do município,  do

distrito ou da localidade, em caso de bem imóvel, ou do lugar onde se encontra, no
caso de bem móvel ou integrado;

b)  identificação  e  descrição  do  bem  cultural  e  suas  singularidades,  detalhes  e
partes;

III  –  análise  morfológica,  urbanística,  arquitetônica,  antropológica,  arqueológica,
etnográfica, artística ou a que for mais pertinente à categoria em que se enquadre o
bem a ser protegido:

a)  do  entorno  do  bem  cultural,  no  que  se  refere  a  região,  município,  distrito,
localidade ou vizinhança  imediata,  no  caso de bem  imóvel,  ou  do  lugar  onde se
encontre, se se tratar de bem móvel;
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b)  do  bem  cultural  ou  conjunto  de  bens  quanto  às  suas  especificidades,
peculiaridades, detalhes artísticos ou características singulares;

IV – indicação dos livros de tombo nos quais o bem cultural deva ser inscrito;
V – levantamentos arquitetônico, urbanístico, arqueológico ou o que for pertinente à

categoria do bem a ser protegido, contendo os mapeamentos necessários à completa
identificação do objeto de análise;

VI  –  descrição detalhada dos perímetros  de proteção:  área  tombada e  área de
entorno, com as justificações e as representações gráficas dos perímetros;

VII – diretrizes para intervenções nos perímetros de proteção na área tombada e na
área de entorno;

VIII – documentação fotográfica do bem cultural, incluindo fachadas e interior, no
caso de bem imóvel isolado; da área tombada, no caso de conjunto de bens, e da
área de entorno;

IX  –  relatório  conclusivo  contendo  a  síntese  da  importância  do  bem  cultural,
indicando seus valores e a hierarquia destes para o Estado;

X – inventário pormenorizado dos bens a serem protegidos, imóveis urbanos, rurais,
paisagens, acervos móveis e bens integrados, conforme o caso, e dos bens imateriais
associados;

XI  –  referências  documentais  e  identificação  das  fontes  de  pesquisa  para
elaboração dos diversos itens do dossiê.

§ 2º – Na normalização dos textos do dossiê técnico, serão observadas as regras
gerais estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Capítulo IV
Das Decisões do Conep

Art.  9º  –  As  decisões  do  Conep  serão tomadas  por  maioria  de  votos,  estando
presentes dois terços dos membros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade em
caso de empate, exigida maioria qualificada para:

I – decisão que implique tombamento provisório ou definitivo, a qual exigirá os votos
de três quintos dos membros;

II  –  decisão  que  implique  cancelamento  da  inscrição  de  bem  tombado,  a  qual
exigirá os votos de três quintos dos membros e será encaminhada para homologação
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pelo Secretário de Estado de Cultura, no caso de tratar-se de bens particulares, ou
pelo Governador do Estado, no caso de bens públicos, nos termos do inciso V do art.
2º da Lei Delegada nº 170, de 2008.

Capítulo V
Das Disposições Finais

Art. 10 – Concluída a citação dos proprietários e dos interessados a que se referem
os incisos V e VI do art. 5º, e recebida manifestação impugnando o tombamento, o
prazo  para  a  decisão  pelo  acolhimento  da  impugnação  ou  pela  conversão  do
tombamento provisório em definitivo é de cinco anos, contado a partir  da data do
protocolo da última impugnação.

§  1º  –  Se  ultrapassado  o  prazo  estipulado  no  caput, o  tombamento  provisório
perderá sua eficácia.

§ 2º  – Na hipótese do § 1º,  será instaurada sindicância, com a participação da
Controladoria-Geral do Estado, para a apuração das causas e das responsabilidades
pelo fato.

Art. 11 – Fica revogado o art. 9º da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994.
Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação: A proposição que apresentamos tem por objetivo dotar Minas Gerais

de regras que estatuam, em lei, os procedimentos de tombamento de bens culturais
no Estado.

Além da norma federal  sobre  o  tema –  Decreto-Lei  nº  25,  de  30/11/1937 –,  já
existem no Estado algumas normas em âmbito infralegal regulamentadoras desses
procedimentos de competência  do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural  –
Conep –, como o Decreto nº 44.785, de 17/4/2008, que contém o Regimento Interno
do conselho, e o Decreto nº 45.850, de 28/12/2011, que contém o Estatuto do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG. Também a
Portaria  nº  49,  de  3/7/2012,  dispõe  sobre  os  procedimentos  de  instrução  de
processos de tombamento no âmbito do Iepha-MG.

A Constituição da República estabelece, em seu art.  24, VII,  que a proteção ao
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patrimônio é de competência concorrente, isto é, que a União deve estabelecer as
normas gerais sobre a matéria, e o Estado, normas complementares que atendam às
especificidades regionais.  O projeto de lei que ora apresentamos visa dotar nosso
ordenamento  jurídico  da  necessária  norma  que  dê  fundamento  legal  aos
procedimentos  de  tombamento  em Minas  Gerais,  complementando o  mencionado
Decreto-Lei nº 25, de 1937.

Certos de sua relevância, contamos com a atenção de nossos pares para apreciá-
lo.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.694/2015
Institui a frequência eletrônica nas escolas da rede estadual.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a frequência eletrônica nas escolas da rede estadual de

ensino.
§ 1º – A frequência eletrônica de que trata o  caput deste artigo será destinada a

registrar a presença dos alunos e ficará na entrada da sala de aula.
§ 2º – Caso o estudante não registre a presença, uma notificação será enviada aos

pais ou responsáveis, informando que faltou à aula.
Parágrafo único – Toda semana será expedida notificação de aviso aos pais ou

responsáveis com o relatório completo dos horários de entrada e saída do aluno.
Art.  2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.
Art.  3º – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: O objetivo deste projeto é que os pais tenham acesso a informação

sobre a frequência de seus filhos à aula, ao mesmo tempo oferecendo garantia de
frequência para manutenção do Programa Bolsa-Família.
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Com o sistema da frequência escolar implantado, o índice de faltas será menor.
Reduziremos  o  tempo  dos  professores  com  a  chamada,  aumentando  o
aproveitamento  da aula.  Esse sistema é uma tecnologia funcional  e inovadora,  já
existente no Município de Praia Grande (SP) e no Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto, dada a relevância desta propositura, contamos com a anuência
dos nobres pares à sua aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela deputada Rosângela
Reis. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 624/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.695/2015
Cria o programa Lições de Primeiros Socorros na educação básica da rede escolar

do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica instituído o programa Lições de  Primeiros  Socorros  na  educação

básica da rede escolar do Estado.
Parágrafo único – O programa de que trata o caput deste artigo abrange tanto as

escolas  públicas  quanto  as  privadas,  desde  que  oficialmente  reconhecidas  pela
Secretaria de Estado de Educação.

Art. 2º – O escopo do programa Lições de Primeiros Socorros é fazer com que as
escolas, sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias:

I – ensinem aos alunos do ensino médio a maneira mais correta e segura de lidar
com situações de emergências médicas que exijam intervenções rápidas, permitindo-
lhes identificar os procedimentos mais adequados para cada caso;

II – capacitem os professores e os funcionários de toda a educação básica para
exercer  os  primeiros  socorros  sempre que houver  acidente nas escolas  que exija
atendimento imediato.

Art. 3º – O programa Lições de Primeiros Socorros terá três grupos de público-alvo:
I – os professores e os funcionários que atuam em toda a educação básica;
II – os alunos da educação infantil e do ensino fundamental;
III – os alunos do ensino médio das escolas.
Art.  4º  –  Os  professores  e  os  funcionários  das  escolas  serão  treinados,  na
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proporção mínima de um terço de seu contingente, por  profissionais  cedidos pela
Secretaria de Estado de Saúde, que poderão ser:

I – médicos;
II – enfermeiros;
III – auxiliares de enfermagem.
§  1º  –  Os  professores  e  os  funcionários  das  escolas  poderão  candidatar-se

voluntariamente  para  participar  do  treinamento  em  primeiros  socorros,  e  os
responsáveis pelas aulas ministradas em laboratórios, além das de educação física e
educação artística, quer sejam professores, quer sejam auxiliares, estão obrigados a
participar do programa.

§  2º  –  Os  conhecimentos  de  primeiros  socorros  deverão  ser  ministrados  pelos
profissionais listados nos incisos I,  II  e  III  de acordo com o disposto no  Manual de
Primeiros-Socorros, editado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –
em parceria com o Núcleo de Biossegurança – Nubio –, da Fundação Oswaldo Cruz
– Fiocruz.

§ 3º – A carga horária de treinamento necessário à aquisição dos conhecimentos
iniciais  de  primeiros  socorros  por  parte  dos  professores  e  funcionários  será
determinada pelas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde.

Art. 5º – Os alunos de todos os anos da educação infantil e do ensino fundamental
receberão lições de primeiros socorros na forma de atividades educativas e palestras
que acontecerão durante o período letivo regulamentar e versarão sobre:

I – a identificação de situações de emergências médicas;
II – os números de telefone dos serviços públicos de atendimento de emergências;
III – a importância da calma para lidar com as situações descritas no inciso I deste

artigo.
Parágrafo único – Os conteúdos a serem abordados no caput deste artigo deverão

se adequar às diferentes idades das crianças de cada ano escolar.
Art.  6º  –  Os  alunos  do  ensino  médio  receberão  aulas  de  primeiros  socorros

ministradas por professores capacitados pelos profissionais cedidos pela Secretaria
de Estado de Saúde.

§  1º  –  As  aulas  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  terão  caráter  obrigatório  e
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extracurricular e serão ministradas em horários que não causem prejuízo às demais
disciplinas da grade curricular ordinária de cada escola.

§ 2º – As aulas de que trata o caput deste artigo não darão ensejo à necessidade
de avaliação e utilizarão, como único critério de aprovação dos alunos matriculados, a
verificação de frequência, que deverá ser maior ou igual a 75% (setenta e cinco por
cento).

§ 3º – A carga horária das aulas de primeiros socorros ministradas aos alunos do
ensino médio será definida pela Secretaria de Estado de Educação.

Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até cento e oitenta
dias contados da data de sua publicação.

Art.  8º  –  As  despesas  resultantes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  das
dotações  orçamentárias  já  consignadas  no  orçamento  vigente,  suplementadas  se
necessário.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano letivo subsequente a data de
sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Fred Costa – Anselmo José Domingos.
Justificação:  A  preocupação  com  a  saúde  das  pessoas  deve  sempre  ser

considerada  de  fundamental  importância.  Uma  sociedade  somente  pode  ser
verdadeiramente justa e saudável se o espírito de solidariedade for o principio maior a
ordenar o convívio social.

Os cidadãos e as cidadãs que convivem nas grandes aglomerações urbanas, nos
rincões mais remotos do campo, nas fazendas e nos pequenos municípios, todos eles
devem estar preparados para estender a mão ao próximo nas situações que exigem
extrema celeridade no atendimento médico de emergência. Muitas são as vítimas de
acidentes,  violência  contra  a  integridade  física,  ataques  cardiorrespiratórios,
queimaduras, intoxicações, asfixias, choques elétricos ou mesmo ataques de animais
peçonhentos e venenosos, que padecem horas e horas à espera de atendimento
médico  especializado.  Algumas  acabam  não  resistindo  aos  graves  ferimentos  e
simplesmente sucumbem por falta de alguma intervenção que lhes garanta o direito
de continuar a viver.
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O mais alarmante é que muitos desses óbitos poderiam ser facilmente evitados
caso  as  vítimas  recebessem,  em  tempo  hábil,  o  atendimento  adequado  que  as
técnicas  mais  simples  dos  primeiros  socorros  possibilitam.  Massagens  cardíacas,
torniquetes, mobilizações e outras técnicas de fácil execução estão ao alcance de
qualquer, um, mas poucos são aqueles que detêm o conhecimento necessário para
aplicá-las.

Nada mais premente, portanto, que oferecer aos professores da educação básica e
aos estudantes do ensino médio a possibilidade de se instruírem no que diz respeito
à  aquisição  de  habilidades  concernentes  às  mais  variadas  formas  de  primeiros
socorros. Somente assim as escolas e a sociedade poderão ter a tranquilidade e a
certeza de que sempre haverá alguém apto a salvar vidas na hora certa e no lugar
certo. Em todos os casos em que a emergência médica for patente, sempre haverá
aquele para tomar  as decisões corretas e tecnicamente acertadas, com rapidez e
eficiência.

A inclusão de noções básicas de primeiros socorros nas escolas mineiras, enfim,
tem o poder de preservar vidas, motivo suficiente para que eu conte com o apoio dos
meu pares nesta Casa Legislativa para que a aprovação deste projeto de lei ocorra o
mais rapidamente possível.

– 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 1.696/2015
Dispõe sobre o cadastramento de profissionais autônomos de vigilância diurna e

noturna na Secretaria de Defesa Social.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Os  profissionais  autônomos  de  vigilância  diurna  e  noturna  serão

cadastrados na Secretaria de Estado de Defesa Social.
§ 1º – Os requerimentos solicitando o cadastramento dos profissionais autônomos

de  vigilância  diurna  e  noturna  na  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  serão
subscritos pelo Presidente do órgão de classe da categoria.

§ 2º – O cadastramento terá validade anual.
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§ 3º – O pedido de renovação deverá ser entregue no órgão de classe da categoria
até sessenta dias do término do vencimento.

Art.  2º  – O serviço  de  vigilância  autônoma será  integrado e  manterá  constante
contato  com  os  órgãos  de  segurança  pública  e  com  a  Guarda  Municipal,  para
comunicação de ocorrências que exigirem a atuação da Polícia Militar  ou Civil  ou,
ainda, que envolvam a Guarda Municipal.

Art. 3º – A estrutura do curso específico de formação de profissional autônomo de
vigilância  diurna  e  noturna  caberá  ao  órgão  de  classe  da  categoria,  a  partir  de
diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art. 4º – O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Defesa Social,
certificará, quando solicitado, a existência do cadastro mencionado no caput.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação:  O  profissional  de  vigilância  diurna  e  noturna  existe  há  50  anos,

prestando serviço de segurança aos moradores das cidades, mediante o pagamento
de pequena contribuição mensal. Seu papel tem sido muito importante na segurança
preventiva  e  no  apoio  à  população,  em  especial  nesses  momentos  de  tanta
intranquilidade.

Este projeto tem por escopo dar maior credibilidade ao serviço prestado por esses
profissionais  e  torná-los  instrumentos  de  auxílio  no  combate  à  criminalidade.  É
importante deixar claro que não se pretende invadir as competências das polícias,
mas auxiliar os órgãos ligados à área de segurança pública.

– 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 1.697/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.985/2012)

Dispõe  sobre  notificação  de  expiração  da  validade  da  Carteira  Nacional  de
Habilitação dos condutores de veículos automotores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG – comunicará,
via correio, a data de expiração da validade da Carteira Nacional de Habilitação.

Parágrafo  único  –  A notificação  de  que  trata  o  caput deste  artigo  deverá  ser
realizada  com  antecedência  mínima  de  sessenta)dias  da  data  de  expiração  do
documento.

Art. 2º – A correspondência deverá conter, além da notificação da data de expiração
da validade da Carteira Nacional de Habilitação:

I – procedimento para sua renovação;
II – eventuais taxas a serem cobradas;
III – sanções aplicadas aos condutores com carteira vencida.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: O projeto de lei em epígrafe tem por escopo a prévia informação aos

condutores de  veículos  automotores da  expiração da validade de sua carteira  de
habilitação.

A informação prévia da expiração garante ao cidadão a possibilidade de se preparar
para os passos necessários à referida renovação, bem como para o pagamento de
eventuais custos.

Essa  proposição  objetiva,  em  última  análise,  ao  atendimento  ao  princípio  da
publicidade dos atos administrativos e ao princípio da legalidade, visto que compete à
administração  realizar  apenas  aquilo  que  está  previsto  em  lei,  bem  como  à
necessidade de a população ter conhecimento do procedimento a ser adotado nesse
caso.

Dispõe a Constituição Federal no seu art. 24, inciso XVI e § 2°:
“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:
(...)
XVI – organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.
(...)
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§ 2º  – A competência da União para legislar  sobre normas gerais  não exclui  a
competência suplementar dos Estados.”

O órgão executivo estadual de trânsito – Detran-MG –, subordinado à Polícia Civil
do  Estado,  detém  a  competência  de  planejamento,  coordenação,  supervisão  e
execução das atividades de trânsito, nos termos da legislação em vigor.

Observa-se,  portanto,  o  atendimento  ao  requisito  relativo  à  iniciativa  do  Poder
Legislativo para elaborar leis sobre tal matéria. O dispositivo em comento diz respeito
à competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, devendo a União
limitar-se a estabelecer normas gerais, o que foi feito por meio da Lei nº 9.503, de
23/9/1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB –, mormente em seu
art. 140:

“Art. 140 – A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por
meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do
Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede
estadual ou distrital  do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes
requisitos:

I – ser penalmente imputável;
II – saber ler e escrever;
III – possuir Carteira de Identidade ou equivalente.
Parágrafo único – As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no

Renach.”
Compete ao Estado, portanto, nessa perspectiva, exercer competência suplementar

a fim de adequar o diploma federal às especificidades estaduais, tornando compatível
sua aplicação no âmbito estadual.

Portanto, quanto à possibilidade da regulamentação da matéria relativa a trânsito e
tráfego  de  veículos  automotores,  conforme  acima  explicitado,  admite-se  tríplice
regulamentação – federal, estadual e municipal. À primeira cabe a edição de regras
gerais e suas diretrizes, por tratar-se de questão de interesse nacional (art. 22, XI, da
Constituição Federal), o que não afasta a competência comum à União, aos Estados
e ao Distrito Federal nas matérias pertinentes ao art. 24 supracitado. Cabe ao Estado
legislar  sobre  questões  secundárias  (art.  24,  §  2°,  da  Constituição  Federal),
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complementares e de  interesse regional,  a  fim de complementar  as  regras gerais
nacionalmente impostas através do CTB.

Nesses termos, conto com 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 1.698/2015

Institui o Programa Estadual de Identificação e Controle da População 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 de gatos e à promoção de
medidas protetivas, por meio de identificação, registro, esterilização cirúrgica, 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 de 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.

§ 1º – 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.

§ 2º – 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, de critérios diferenciados,
prevendo assinatura de termo de compromisso pelo qual o adotante se obrigará a
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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.

Art. 4º – 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.

§  1º  –  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.

§ 2º – Para efeitos desta lei considera-se animal 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 previstas para eutanásia, nos termos do
art. 2° desta lei, 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.  6º  –  Para  efetivação deste  programa,  o  poder  público  poderá  viabilizar  as
seguintes medidas:

I – a 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, 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 para os princípios da
tutela  responsável  de  animais,  visando  atender  às  suas  necessidades  físicas,
psicológicas e ambientais.

Art.  7º  –  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 600 Ufemgs (seiscentas Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais), aplicadas em dobro na hipótese de reincidência.

Art.  9º  –  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, 26 de maio de 2015.
Fred Costa – Noraldino Júnior.
Justificação: Este projeto de lei atende às sugestões propostas por todo o segmento

ligado à questão dos animais, bem como aos princípios constitucionais vigentes de
proteção animal.

Da ultrapassada política de saúde decorre o crescente número de cães e de gatos
que  vagam  pelas  ruas,  uma  vez  que  muitas  municipalidades  ainda  pretendem
controlar  as  zoonoses  e  a  população de  animais  adotando  a captura seguida  da
eliminação de animais encontrados nas vias públicas.

Isso  era  o que recomendava o  6°  Informe Técnico  da  Organização Mundial  de
Saúde – OMS –, de 1973, já em desuso na maior parte do mundo, uma vez que a
OMS,  em  decorrência  da  aplicação  desse  método  em  vários  países  em
desenvolvimento, concluiu por sua ineficácia, enunciando que não há prova alguma
de que a eliminação de cães tenha gerado um impacto significativo na propagação da
raiva ou na densidade das populações caninas, por ser rápida a renovação dessa
população, cuja sobrevivência se sobrepõe facilmente à sua eliminação (item 9.4, p.
58, 8° Informe Técnico).

Além de ineficaz, o método é dispendioso, segundo expôs a OMS, no capítulo 9.3,
p. 57, do referido informe.

Desde a edição de seu 8° Informe Técnico, de 1992, a OMS preconiza a educação
da comunidade e o controle de natalidade de cães e de gatos, anunciando que todo
programa de combate à raiva deve contemplar o controle da população canina, como
elemento básico, ao lado da vigilância epidemiológica e da imunização (capítulo 9, p.
55, 8° Informe OMS).

Recente publicação da Organização Panamercaina de Saúde – Opas – recomenda
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o  método  de  esterilização  e  devolução  dos  animais  à  comunidade  de  origem,
declarando que a eliminação de animais não só foi ineficaz para diminuir os casos de
raiva,  mas  aumentou  a  incidência  da  doença.  Trata-se  da  obra  "Zoonosis  y
enfermidades transmisibles comunes al hombre y a los animales", de Pedro Acha,
(pág. 370, Publicación Científica y Técnica nº 580, Organizácion Panamericana de la
Salud, Oficina Sanitária Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial
de la Salud, 3º edição, 2003).

Tendo em vista que uma só cadela pode originar, direta ou indiretamente, 67.000
cães num período de seis anos, e que um cão, antes de ser eliminado, já inseminou
várias fêmeas, não é difícil deduzir que matar não soluciona o problema.

Muito embora a OMS tenha recomendado urgência às autoridades responsáveis
em revisar a política adotada, o Brasil ainda segue o método da captura seguida de
morte, a que denomina de eutanásia.

Longe da moral elevada que inspira a eutanásia, pratica-se um autêntico e indigno
massacre sistemático de animais, que poderia ser evitado com medidas profiláticas,
consistentes em campanhas educativas sobre guarda responsável,  implantação de
vacinação e de esterilização em massa de animais, ainda que não domiciliados, pois
enquanto  alguns  são  apreendidos,  muitos  permanecem  nas  ruas,  procriando  e
disseminando doenças  (segundo a  OMS,  a  taxa  mais  elevada de  apreensão,  no
mundo registrada, não ultrapassa os 15%).

No que tange ao controle da raiva, a vacinação sistemática de cães nas áreas de
risco, o controle populacional, por meio da captura e esterilização, aliados à educação
para  a  guarda  responsável  de  animais  são  as  estratégias  aceitas  mundialmente,
segundo a Opas.

Argumenta-se  que  os  animais  não  devem  permanecer  nas  ruas,  ao  que  cabe
replicar que os animais estão nas ruas e ali permanecerão enquanto se persistir no
equivocado método da captura seguida de morte.

Convém lembrar  que a proteção aos animais  e a salubridade pública,  longe de
serem valores antagônicos ou inconciliáveis, são interesses que se vinculam e que se
voltam para um mesmo fim, já que as medidas que protegem os animais são as
mesmas preconizadas pela OMS, por atuarem na defesa da incolumidade pública.
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Dessa forma, é de natureza pública o interesse em implantar tais procedimentos.
Não se desconhece que a legislação vigente pune os atos de abuso e de maus

tratos aos animais, tipificados como crime ambiental pelo art. 32 da Lei Federal nº
9.605, de 1998, e que a Constituição da República, em seu art. 225, § 1°, VII, declara
que incumbe ao poder público vedar as práticas que submetam animais à crueldade.
Poucos se dão conta,  contudo,  de que a eliminação sistemática e injustificada de
animais destoa da legislação pátria, uma vez que a tutela jurídica conferida ao animal
não se restringe à sua integridade física, mas também, e sobretudo, à vida, por se
constituir em pressuposto básico de sua própria existência.

A Constituição da República também tem sido alvejada pela atual política de saúde
pública,  que  viola  princípios  elencados  em  seu  art.  37,  relativos  à  administração
pública como o princípio da eficiência, uma vez que a administração pública deveria
utilizar-se  de  forma  adequada  e  racional  dos  meios  disponíveis  para  se  obter  o
melhor resultado possível, o que não ocorre no tocante ao controle das zoonoses e
da população animal. Diga-se o mesmo quanto ao princípio da moralidade, uma vez
que a política de saúde pública, ao exterminar milhares de animais, revela descaso
pela vida, repelindo qualquer obrigação moral relativamente aos seres vivos.

Outros princípios, expressos ou implícitos no sistema constitucional, também estão
sendo relegados, tais como o princípio da finalidade, pois as normas sanitárias têm
por  finalidade  o  controle  das  doenças.  Ao  insistir  na  adoção de  método  tido  por
ineficaz e, portanto, incapaz de satisfazer o propósito da lei, frustra-se a finalidade
postulada pela norma, o que equivale a desatendê-la. O princípio da razoabilidade
impõe limitações à discricionariedade administrativa quanto à escolha dos meios, que
deverão  ser  compatíveis  e  adequados  à  consecução  da  finalidade  traçada  pela
norma,  e a matança indiscriminada de animais  não é  um meio justo,  legítimo ou
adequado para solucionar questões de saúde pública. Já o princípio da motivação
prescreve  que  é  dever  da  administração  justificar  seus  atos,  apontando-lhes  as
razões de fato e de direito que os autorizam. O extermínio não encontra aí respaldo
técnico,  razão  pela  qual  o  ato  carece  de  motivação.  Por  seu  turno,  o  princípio
constitucional  da educação ambiental estabelece para o poder público o dever de
promover  a conscientização pública  para a  preservação do meio ambiente,  como
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exige o art. 225, caput, e o § 1°, VI, da Carta Magna; e se o princípio da precaução
reza que compete ao poder público prevenir condutas lesivas ao meio ambiente, é
certo que não há prevenção do dano sem campanhas de vacinação e de esterilização
em  massa  aliadas  à  educação  da  população  sobre  os  princípios  da  guarda
responsável.  Quanto  ao  princípio  da  indisponibilidade  pela  administração  dos
interesses  públicos,  percebe-se  que  não  vem  sendo  atendido,  pois,  se  a
administração  não  tem  disponibilidade  sobre  os  interesses  qualificados  como
coletivos,  incumbindo-lhe  apenas  curá-los,  o  que  se  vê  é  que  os  animais  são
eliminados como se deles a administração pudesse dispor ao seu alvedrio.

Há que  repensar  a  postura  que  se  tem  diante  dessa questão,  editando-se  leis
inspiradas  em padrões  morais  elevados  e  conhecimento  técnico  avançado,  como
fizeram  países  como a  Itália,  França,  Espanha,  Argentina,  Índia,  além  de muitas
localidades na Rússia e nos EUA, como o estado da Califórnia.

No Brasil, a esterilização e devolução à comunidade de origem já é recomendada
pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (Boletim Epidemiológico Paulista, da
Secretaria Estadual de Saúde, agosto de 2005, ano 2, n° 20) e, no Rio de Janeiro,
pelo Decreto Municipal nº 23.989, de 19 de fevereiro de 2004, que criou o conceito de
cão comunitário. As medidas expressas pelos artigos 6° e 7° deste projeto também
espelham essas recomendações.

Além das implicações morais e jurídicas já mencionadas, a anuência conferida à
atual política de saúde faz com que o poder público não se interesse por encontrar
soluções eficazes e dignas para a questão, acomodando-se à prática do extermínio
sistemático.  Nesse  sentido,  a  eliminação  de  animais  se  presta  a  perpetuar  uma
política de saúde pública tão inclemente quanto ineficaz.

A necessidade de repetir o exame laboratorial antes de decidir pela eutanásia do
animal se deve principalmente ao fato de os exames usualmente feitos pelo poder
público não serem 100% específicos nem 100% sensíveis.

Quanto  ao  envio  de  animais  dos  órgãos  públicos  para  ensino  e  pesquisa  ou
entretenimento,  sabemos  que  aos  centros  de  controle  de  zoonoses  e  órgãos
municipais afins cabe cuidar do controle de zoonoses e saúde pública, e não fornecer
animais para outras finalidades. Enquanto ao particular é lícito fazer tudo o que a lei
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não veda,  à administração pública só é permitido  fazer  o que a lei  autoriza.  É a
observância da legalidade que a Constituição da República, no  caput de seu artigo
37, traz como princípio limitador da atividade administrativa.

O controle, por parte das prefeituras do nosso Estado, na comercialização legal dos
animais  irá  ajudar  as  administrações  públicas  municipais  no  planejamento  da
população  animal,  uma  vez  que  os  comerciantes  inescrupulosos  de  animais
constituem uma das principais fontes de abandono de animais nas ruas. Se o cão ou
gato  não  é  vendido  enquanto  filhote,  para  não  terem  despesa  com  o  animal  os
comerciantes informais consideram que mais vale abandoná-lo nas ruas.

Pelo  exposto,  esperamos  contar  com  o  apoio  de  nossos  nobres  pares  para  a
aprovação deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da
Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.132/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.699/2015
Obriga  os  organizadores  e  patrocinadores  de  evento  de  música  eletrônica,

conhecido como rave, ou de eventos semelhantes, bem como os estabelecimentos
onde forem realizados, a comunicarem aos órgãos competentes data, hora, duração
e local da realização do evento e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam obrigados os organizadores e patrocinadores de evento de música

eletrônica,  conhecido  como  rave,  ou  de  eventos  semelhantes,  bem  como  os
estabelecimentos onde forem realizados,  a comunicarem aos órgãos competentes
data, hora, duração e local da realização do evento.

Parágrafo único – Para efeitos desta lei considera-se  rave o tipo de festa que se
realiza  em  galpões,  sítios,  tendas,  espaços  abertos  ou  locais  semelhantes,  com
música eletrônica e de longa duração.

Art. 2º – A comunicação de que trata o caput do art. 1º deverá ser feita por escrito
aos seguintes órgãos:

I – Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;
II – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
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III – Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude ou Promotoria de Justiça da
comarca onde o evento for realizado;

IV – Vara da Infância e da Juventude ou Poder Judiciário da comarca onde o evento
for realizado.

Art.  3º  –  O  descumprimento  desta  lei  acarretará  multa  de  até  50  mil  Ufemgs
(cinquenta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) para os organizadores e
patrocinadores  do  evento,  respondendo  solidariamente  o  proprietário  do
estabelecimento onde o evento se realizou.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Festa  rave é  um  tipo  de  evento  realizado  com  música  eletrônica,

variando entre os estilos house,  techno,  trance,  psy e drum'n bass. É um evento de
longa duração,  realizado geralmente  fora  do  perímetro  urbano,  em sítios,  tendas,
espaços  abertos  ou  locais  semelhantes,  no  qual  djs  e  outros  artistas  da  cena
eletrônica tocam às vezes por mais de 12 horas.

O que deveria ser um espaço de comunicação, distração e entretenimento tem sido
um terreno fértil de distribuição e consumo de vários tipos de drogas, principalmente
aquelas  chamadas  sintéticas,  como o  ecstasy.  E  não são apenas as drogas  que
assustam:  o  consumo de  álcool  é  abusivo,  e  os  principais  consumidores  são  os
jovens.

Por isso, o objetivo deste projeto de lei é obrigar os organizadores e patrocinadores,
bem  como os  proprietários  dos  estabelecimentos  onde  o  evento  for  realizado,  a
comunicarem aos órgãos competentes data, hora, duração e local da realização do
evento, possibilitando maior fiscalização por parte das autoridades, pois o que mais
importa é a preservação e a prevenção da saúde dos nossos jovens, faixa etária
predominante nessas festas.

Portanto, consciente da importância de que se reveste tal iniciativa, submeto este
projeto ao juízo desta douta Casa Legislativa.

–  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento
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Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 876/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.700/2015
Dispõe sobre a Política Pública de Diagnóstico da Inclusão e o Índice de Qualidade

de Vida da Pessoa com Deficiência e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Política Pública de Diagnóstico da Inclusão e o Índice de

Qualidade de Vida da Pessoa com Deficiência,  visando a realização de pesquisa
estatística voltada para a identificação socioeconômica das pessoas com deficiência
que residem no Estado.

Parágrafo único – Para fins dessa lei, consideram-se:
I – indicadores sociais as medidas objetivas que permitem avaliar a população, as

condições e a qualidade de vida das pessoas com deficiência no Estado;
II  – índice de qualidade de vida um número objetivo resultante da tabulação de

todos os indicadores sociais; e
III  –  mapa  da  situação  da  pessoa  com  deficiência  a  coletânea  de  indicadores

sociais georreferenciados que permitam a territorialização dos dados das regiões do
Estado.

Art.  2º – O Índice de Qualidade de Vida da Pessoa com Deficiência integrará o
conjunto de estudos e indicadores dos órgãos do Estado responsáveis pelas políticas
para as pessoas com deficiência e será composto de subindicadores e indicadores
relativos à pessoa com deficiência no Estado, assim agrupados:

I – indicadores socioeconômicos;
II – indicadores específicos;
III – indicadores de controle.
§  1º  –  O  grupo  de  indicadores  socioeconômicos  compreende  informações  que

caracterizam condições de vida e situação econômica da população e do segmento
de interesse.

§ 2º – O grupo de indicadores específicos compreende medidas relevantes que
possibilitam avaliar detalhadamente as principais características do segmento.
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§ 3º – O grupo de indicadores de controle compreende informações gerenciais que
auxiliam no planejamento estratégico e em seus desdobramentos e resultados.

Art.  3º  – O grupo de indicadores socioeconômicos é composto,  no mínimo,  por
indicadores e subindicadores de:

I – contingente populacional;
II – densidade demográfica;
III – tipo de domicílio;
IV – renda por domicílio;
V – condição de ocupação do domicílio;
VI – densidade domiciliar;
VII – domicílios em setores subnormais;
VIII – cobertura de saneamento básico (água e esgoto);
IX – cobertura de coleta de lixo.
Art.  4º  –  O  grupo  de  indicadores  específicos  é  composto,  no  mínimo,  por

indicadores e subindicadores de:
I – saúde;
II – lazer;
III – proteção e defesa;
IV – participação política e comunitária.
§ 1º – O grupo de indicadores específicos de saúde permite a definição de padrões

de atenção à saúde da pessoa com deficiência no  Estado e  o acompanhamento
histórico de sua evolução.

§ 2º – O grupo de indicadores específicos de lazer permite ampla avaliação da
inserção e da qualidade de vida em atividades esportivas e de lazer.

§ 3º – O grupo de indicadores específicos de desenvolvimento e promoção social
permite  monitorar  os  resultados  das  atividades  de  promoção  social  destinadas  à
pessoa com deficiência no Estado.

§ 4º – O grupo de indicadores específicos de proteção e defesa permite identificar
situações de vulnerabilidade social bem como mapear as causas da violência a que
são submetidas as pessoas com deficiência no Estado.

§ 5º – O grupo de indicadores específicos de participação política e comunitária
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permite identificar o envolvimento da pessoa com deficiência nas decisões coletivas
de sua comunidade.

Art.  5º  –  O  grupo  de  indicadores  de  controle  é  composto,  no  mínimo,  por
indicadores e subindicadores de:

I – entidades relacionadas às pessoas com deficiência;
II – serviços, programas e projetos voltados para as pessoas com deficiência;
III  –  participantes  em  conferências  estaduais  dos  direitos  da  pessoa  com

deficiência;
IV – delegados eleitos  para conferências  estaduais  dos direitos  da pessoa com

deficiência;
V – resoluções de conferências estaduais dos direitos da pessoa com deficiência.
Art. 6º – O Índice de Qualidade de Vida da Pessoa com Deficiência será o indicador

máximo que medirá, anualmente, a qualidade de vida e a situação da pessoa com
deficiência no Estado, agregando e tabulando todos os indicadores e subindicadores
da situação e permitindo avaliar a evolução de sua qualidade de vida.

Art. 7º – A metodologia para a elaboração dos indicadores e subindicadores sociais
e do Índice de Qualidade de Vida da Pessoa com Deficiência previstos nesta lei e os
critérios para sua composição serão definidos pelo Poder Executivo, que considerará
os seguintes critérios:

I – utilização como referência de indicadores e estudos teóricos já produzidos;
II – composição dos indicadores com métodos quantitativos e qualitativos;
III – identificação das regiões do Estado onde os índices podem ser analisados;
IV  –  identificação  de  conexões  entre  qualidade  de  vida,  renda,  vulnerabilidade

social e ações do Poder Executivo;
V – avaliação da evolução dos indicadores;
VI – o caráter de informação pública dos indicadores e subindicadores.
Art. 8º – Para a obtenção de dados complementares na elaboração dos indicadores

e subindicadores, deverão ser consultadas diferentes fontes, que deverão obedecer
aos critérios de:

I – confiabilidade;
II – validade;
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III – representatividade;
IV – conteúdo técnico.
Art. 9º – A Política Pública de Diagnóstico da Inclusão poderá ser realizada, a cada

cinco  anos,  pelo  órgão  gestor  da  política  da  pessoa  com  deficiência  ligado  à
Secretaria de Assistência Social, além do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa
com  Deficiência,  para  suprir  a  carência  de  dados  relacionados  ao  cidadão  com
deficiência e facilitar o planejamento de políticas públicas nessa área.

Art. 10 – Fica a critério do Poder Executivo fazer parceria com entidades públicas e
privadas para a realização dessa política.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Fred Costa – Noraldino Júnior.
Justificação: A Política Pública de Diagnóstico da Inclusão proposta visa suprir a

ausência  de  dados  relacionados  ao  cidadão  com  deficiência,  já  que  o  censo  do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – é realizado de dez em 10
anos.  Além  disso,  os  dados  levantados  pelo  IBGE não  retratam  por  completo  a
realidade da pessoa com deficiência.

Essa política será mais aprofundada e vai trazer dados mais precisos e atualizados,
por meio de um mapa real da situação, feito a cada cinco anos. Ela não vai criar nem
obrigação, nem despesa, já que hoje existem órgãos para tratar de assuntos dessa
área e ainda há o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Valer
lembrar  que,  nas  últimas  conferências  realizadas  no  Estado,  nessa  área,  um
diagnóstico como esse foi amplamente defendido.

Iniciativas como essa já estão em vigor em estados como São Paulo, que aprovou
projeto de lei para a realização desse censo.

Assim, pelas razões expostas, contamos com o apoio dos nobres pares.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.062/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.701/2015
Dispõe  sobre  transporte  coletivo  intermunicipal  de  passageiros  no  Estado e  dá

outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Qualquer  cidadão  brasileiro  ou  naturalizado  com  domicílio  no  Estado

poderá explorar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, desde que:
I – os veículos sejam novos ou tenham, no máximo, sete anos de uso e estejam em

perfeito estado de conservação;
II – para cada dois veículos existentes haja um para socorro;
III – os veículos tenham poltrona reclinável, tipo semileito;
IV – o espaço entre uma e outra poltrona seja de 40cm (quarenta centímetros), no

mínimo;
V – a poltrona não seja de napa, material rígido ou alérgico;
VI – os veículos tenham, no máximo, 38 lugares;
VII – os veículos atendam a todas as normas de segurança estabelecidas pelos

órgãos competentes.
Art.  2°  –  O  valor  das  tarifas  será  livre,  não  podendo  ser  superior  aos  índices

estabelecidos pela autoridade competente nem à tarifa  cobrada pelos veículos  de
carreira por idêntico percurso.

Art. 3° – Os veículos terão sanitário completo.
Art. 4º – Nas regiões em que não existem ônibus de uso coletivo e cujas estradas

não são asfaltadas, os veículos poderão ter até dez anos de uso, no máximo.
Parágrafo único – No caso a que se refere o caput deste artigo, o percurso total não

será superior a 200km (duzentos quilômetros).
Art.  5º  –  Caberá  ao  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  –  DER-MG  –  a

fiscalização e a execução desta lei.
Art.  6º  –  Cada  concessionário  deverá  ter  sua  própria  agência  em  terminal

rodoviário,  quando este existir,  ou em local que favoreça o acesso adequado dos
passageiros.

Art. 7º – Crianças até cinco anos e os idosos de sessenta e cinco anos ou mais,
bem  como  os  paraplégicos,  viajarão  gratuitamente  mediante  apresentação  de
documento que comprove essa condição.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
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Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  pretende  provocar  mudanças  na  prestação  de

serviços de transporte, visando a oferecer aos usuários melhor qualidade em relação
a conforto, regularidade, segurança, preço, cortesia, continuidade, tempo de duração
da viagem e,  principalmente,  a possibilidade de o  próprio  interessado,  o  usuário,
escolher, entre dois ou mais transportadores, aquele que presta o melhor serviço.

Podendo  optar  e  tendo  à  disposição  diferentes  alternativas,  o  interessado,
evidentemente,  escolherá  aquela  que  atenda  melhor  a  seus  interesses.  O
transportador  que  não  prestar  o  melhor  serviço  ou  não  atender  aos  anseios  do
consumidor  será  punido  de  imediato  e  de  forma  contundente,  com  a  virtual
preferência do usuário transferida ao concorrente.

O  sistema  monopolista,  hoje  vigorante  no  transporte  coletivo  intermunicipal  do
Estado, atende primordialmente aos interesses financeiros dos concessionários, que,
livres de concorrência, podem ampliar seus lucros em prejuízo da qualidade.

É notório que o transporte coletivo intermunicipal não é executado apenas pelos
ônibus de carreira, mas por outros veículos alternativos, que prestem atendimento,
sobretudo, em pequenos percursos, oferecendo à população um serviço muitas vezes
mais econômico e de rápida resolutividade. Sabe-se que, em sua maioria, as pessoas
que  exploram  tal  atividade  agem  clandestinamente,  em  razão  da  inexistência  de
instrumentos  legais  disciplinadores  da  matéria.  Assim  sendo,  apresentamos  este
projeto de lei, visando a atender aos princípios norteadores do livre mercado, à justa
concorrência  entre  os  iguais  bem  como a  inserir  na  formalidade  aqueles  que  se
encontram excluídos dos benefícios que só tal condição pode proporcionar.

Em razão do exposto, e pela certeza de que a livre concorrência é a forma que
melhor atende ao consumidor, estamos propondo pequena abertura no monopolístico
transporte  coletivo  intermunicipal,  permitindo  a  mais  de  uma  empresa  explorar
determinada linha.

Embora distante do que julgamos ideal para esse serviço público, essa medida é o
que entendemos ser possível neste momento, por tratar da aplicação, no Estado, de
sistemática já adotada no nível federal.

Finalmente, julgamos perfeitamente legal e constitucional este projeto de lei, haja
vista que os transportes interestadual e internacional de passageiros, regulados por
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legislação federal, não são exclusivistas, havendo, sempre que possível, mais de uma
empresa permissionária em uma mesma linha.

O princípio  da  livre  concorrência  é  veementemente  defendido,  tendo o  Decreto
Federal nº 952, de 7/10/1993, estabelecido o seguinte:

“Art. 35 – Incumbe ao Departamento de Transportes Rodoviários:
(…) –
VIII  –  assegurar  o  princípio  da  opção  do  usuário  mediante  o  estímulo  à  livre

concorrência e à variedade de combinações de preço, quantidade e qualidade dos
serviços prestados.”.

O proposto está perfeitamente de acordo com o que dispõe o art.  40,  § 2º,  da
Constituição Estadual:

“Art. 40 – (...)
§ 2º – A lei disporá sobre:
I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos,

o  caráter  especial  de  seu  contrato  e  de  sua  prorrogação  e  as  condições  de
exclusividade do serviço,  caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou da
permissão;

II – a política tarifária;
III  –  a  obrigação  de  o  concessionário  e  o  permissionário  manterem  serviço

adequado.”.
O Poder Legislativo, nos termos do art. 61 da Carta mineira, é competente para

dispor sobre a matéria enfocada. Isso posto, acreditamos que, aprovado este projeto
de  lei,  terá  sido  dado  um  grande  passo  para  a  melhoria  do  transporte  coletivo
intermunicipal  no  Estado,  e  para  tanto  esperamos  poder  contar  com  o  apoio  de
nossos ilustres pares à sua aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da
Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.155/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.702/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 919/2011)

Declara de utilidade pública a Academia Leonística Mineira e Brasiliense de Letras
– ALMBL –, com sede no Município de Uberlândia.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Academia  Leonística  Mineira  e

Brasiliense de Letras – ALMBL –, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação:  A Academia  Leonística  Mineira  e  Brasiliense  de  Letras  tem  como

finalidades  primordiais  estimular,  apoiar  e  difundir  a  produção  literária,  em  suas
diversas modalidades, no Estado e no Distrito  Federal,  em especial  no âmbito do
movimento leonístico.

Para  a  consecução  de  seus  objetivos,  articula  e  interage  com  as  Prefeituras
Municipais e com entidades públicas e privadas, visando obter apoio financeiro para a
implementação de seus projetos institucionais e literários.

Pelos  motivos  apontados,  contamos  com  a  anuência  dos  nobres  colegas  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 1.703/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 918/2011)

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Indianópolis, com
sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de

Indianópolis, com sede nesse Município.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Sindicato dos Produtores Rurais de Indianópolis é entidade sindical

de grau, com sede e base territorial no Município de Indianópolis e foro na cidade de
Araguari, entidade sem fins lucrativos, constituída para fins de coordenação, proteção
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e representação legal de sua categoria econômica, com o intuito de colaborar com o
poder público e as demais associações ligadas ao desenvolvimento das atividades
como agropecuária, extrativismo e pesca.

A referida entidade busca incessantemente o aprimoramento desse essencial setor
produtivo, integrando-se aos trabalhos desenvolvidos pela Faemg.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas 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 1.704/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 917/2011)

Declara  de  utilidade  pública  o  Sindicato  Rural  de  Tupaciguara,  com  sede  no
Município de Tupaciguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Sindicato Rural de Tupaciguara, com

sede no Município de Tupaciguara.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação:  O Sindicato  Rural  de Tupaciguara,  entidade sem fins  lucrativos,  foi

constituído para fins de aprimoramento e progresso da agricultura e da pecuária local.
Visa à formação profissional  rural  e à promoção social,  por meio de treinamentos
realizados  em  parceria  com  o  Senar  –  Minas.  Integra-se  também  aos  trabalhos
desenvolvidos pela Federação da Agricultura de Minas Gerais – Faemg.

Diante do exposto,  contamos com o apoio dos colegas para 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.705/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.190/2011)

Declara de utilidade pública a Fundação Cultural e Assistencial Filadélfia, com sede
no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica  declarada de utilidade pública a Fundação Cultural  e  Assistencial

Filadélfia, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Fundação Cultural e Assistencial Filadélfia é uma entidade privada

de natureza beneficente,  sem fins  lucrativos,  que tem como finalidade principal  e
permanente  a  consecução  de  objetivos  morais,  culturais,  sociais  e  religiosos,
podendo atuar nas áreas de assistência social, educação e cultura, saúde e outras
áreas voltadas para a proteção social básica ou especial e para a garantia de direitos.
Presta  seus  serviços  e  desenvolve  seus  programas  ou  projetos  sem  nenhuma
discriminação, garantindo a universalidade do atendimento ao público-alvo de suas
políticas.

Diante da importância das ações realizadas pela Fundação Cultural e Assistencial
Filadélfia, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de
lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.706/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.230/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Voluntária de Combate ao Câncer  de
Capinópolis – AVCCC –, com no Município de Capinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Voluntária de Combate ao

Câncer de Capinópolis – AVCCC –, com sede no Município de Capinópolis.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação:  A Associação  Voluntária  de  Combate  ao  Câncer  de  Capinópilis  –

AVCCC – é uma entidade civil de natureza beneficente, sem fins lucrativos, que tem
por  finalidade a luta social  no combate ao câncer.  Para cumprir  suas finalidades,
poderá se organizar em tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem
necessárias.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.707/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.716/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Maanahim Evangélica de Mateus Leme –
Amem –, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Mateus Leme – Amem –, com sede no Município de Mateus Leme.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  Fundada  em  17/10/2007,  a  Associação  Maanahim  Evangélica  de

Mateus Leme – Amem – realiza o atendimento de pessoas carentes, visando a sua
recuperação  psicossocial  por  meio  de  projetos  nas  áreas  de  esporte,  educação,
ensino  religioso,  atividades  recreativas,  entre  outras  que  contribuem  para  o
desenvolvimento do público atendido.

Nesses termos, conto com a 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 1.708/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.758/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural de Artesões de Perdilândia, com
sede no Município de Santa Vitória.

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

Perdilândia, com sede no Município de Santa Vitória.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação:  A  Associação  Cultural  dos  Artesões  de  Perdilândia tem  como

finalidades  apoiar  e  desenvolver  ações  para  defesa,  elevação  e  manutenção  da
cultura e da arte e incentivar a geração de renda por meio da qualificação na forma
de cursos relacionados com a arte e a cultura.

Diante da importância das ações realizadas pela entidade, contamos com o apoio
dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº  833/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento das principais necessidades da Escola Estadual Ápio Sólon Cardoso, em
Sete Lagoas.

Nº  834/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento das principais necessidades da Escola Estadual Bernardo de Valadares
de Vasconcellos, em Sete Lagoas.

Nº  835/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento das principais necessidades do Cesec de Sete Lagoas.

Nº  836/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento  das principais  necessidades  da Escola  Estadual  Dr.  Avelar,  em Sete
Lagoas.

Nº  837/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento  das  principais  necessidades  da  Escola  Estadual  Deputado  Renato
Azeredo, em Sete Lagoas.

Nº  838/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento das principais necessidades da Escola Estadual Dr. Olinto Sátyro Alvim,
em Sete Lagoas.

Nº  839/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento  das  principais  necessidades  da  Escola  Estadual  Dr.  Ulisses
Vasconcelos, em Sete Lagoas.

Nº  840/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento das principais necessidades da Escola Estadual Dr. Jacinto Campos, em
Sete Lagoas.

Nº  841/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento das principais necessidades da Escola Estadual Emílio de Vasconcelos
Costa, em Sete Lagoas.

Nº  842/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento das principais  necessidades da Escola Estadual  Eponina Soares dos
Santos, em Sete Lagoas.

Nº  843/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento das principais necessidades da Escola Estadual Governador Juscelino,
em Sete Lagoas.

Nº  844/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento  das  principais  necessidades  da  Escola  Estadual  José  Evangelista
França, em Sete Lagoas.

Nº  845/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento das principais necessidades da Escola Estadual Dr. Afonso Viana, em
Sete Lagoas.

Nº  846/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento  das  principais  necessidades  da  Escola  Estadual  Dona  Francisca  de
Oliveira, em Sete Lagoas.

Nº  847/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento das principais necessidades da Escola Estadual Capitão João Lúcio do
Carmo, em Sete Lagoas.

Nº  848/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento  das  principais  necessidades  da  Escola  Estadual  Júlio  César  Reis
Oliveira, em Sete Lagoas.

Nº  849/2015,  do  deputado  Douglas  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao
atendimento  das  principais  necessidades  da  Escola  Estadual  Pedro  Roberto  de
Menezes, em Sete Lagoas. (– Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  850/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 1 PEL PRP/
GER/ 2 CIA M ESP, pela operação realizada em 7/5/2015, no Município de Igarapé,
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que  resultou na  localização de laboratório  de  refino  de  drogas,  na  apreensão  de
drogas e de material para a execução da atividade.

Nº  851/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  41º  Batalhão  da  Polícia  Militar  e  à  36ª  Delegacia  Seccional  de
Polícia Civil  Metropolitana – Barreiro pedido de providências para dar segurança e
investigar as constantes pichações na sede da ONG Zeladoria do Planeta, em Belo
Horizonte. (– Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 852/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Olavo Machado Júnior, presidente da Fiemg, pelo Dia da
Indústria, em 25 de maio. (– À Comissão de Turismo.)

Nº  853/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Fazenda e ao procurador-geral do Estado pedido de
informações sobre as medidas adotadas em defesa do Estado para a diminuição da
transferência de recursos para a União, em decorrência da Lei Complementar nº 148,
de 25 de novembro de 2014, e sobre os motivos pelos quais o Estado não ajuizou
nenhuma ação nesse sentido.

Nº  854/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Fazenda pedido de informações acerca dos empenhos
cancelados relacionados às despesas realizadas, bem como das despesas realizadas
sem o devido empenho prévio, detalhadamente relacionadas e com as respectivas
justificativas. (– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  855/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para que seja revisto o
sistema de glosa de créditos de ICMS do setor de mercadorias do Estado.

Nº  856/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para fixação de regras
objetivas de tributação aplicáveis  ao setor  de impressão,  que abrange impressos,
edições gráficas e folhetos publicitários e comerciais, entre outros produtos.

Nº  857/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Fazenda e à Secretaria de
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Planejamento pedido de providências para a manutenção do regime das parcerias
público-privadas com base na antecipação do ICMS.

Nº  858/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de Fazenda e à Advocacia-Geral  do Estado pedido de
providências com vistas à realização de trabalhos para a consolidação da legislação
tributária do Estado e sua consequente simplificação.

Nº  859/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para eliminação da
taxa de royalties de franquias na composição da base de cálculo do ICMS.

Nº 860/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências com vistas ao agendamento de reunião
para tratar de assuntos de extrema importância para o Município de Juiz de Fora. (– À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  861/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  a  continuidade  da  obra
pública conhecida como Trevo do Morro do Engenho, na MG-431, próxima ao Km 50.
(– À Comissão de Transporte.)

Nº  862/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 1ª, na 3ª,
na 4ª, na 5ª e na 6ª Companhias de Polícia Militar e na Companhia de Policiamento
com Cães, pela atuação na operação realizada em 10/5/2015, em Belo Horizonte,
que resultou na apreensão de cinco tabletes de cocaína e na prisão de uma mulher.

Nº  863/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia de
Polícia Civil de Ouro Preto e na Divisão de Operações Especiais, pelo desempenho
na operação Mercador da Morte, realizada em Ouro Preto e Belo Horizonte, que, em
29/4/2015,  resultou  na  apreensão  de  munição  e  na  prisão  de  três  homens.  (–
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 1.360/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
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Vivo  pedido  de  providências  para  o  fornecimento  de  sinal  de  telefonia  móvel  no
Distrito de Aimorezinho, em Serra dos Aimorés.

Nº 1.361/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
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, em Açucena, no
âmbito do Programa Minas Comunica II.

Nº 1.362/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
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 1.363/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à 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 1.364/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Tim pedido de providências para o fornecimento de sinal de telefonia móvel no Distrito
de Aimorezinho, em Serra dos Aimorés.

Nº  1.365/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Via 040 pedido de informações sobre a cobrança de pedágio antes da
execução de qualquer benfeitoria na rodovia, bem como sobre a conformidade dos
procedimentos adotados com a Lei nº 8.987, de 1995, e com o art. 39, inciso X, da Lei
nº 8.078, de 1990.

Nº  1.366/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Oi  pedido  de  informações  sobre  os  investimentos  previstos  pela
empresa no Município  de  Juiz  de  Fora;  sobre  o  reflexo  desses  investimentos  na
melhoria da qualidade e na expansão da cobertura; e sobre os bairros e regiões da
cidade a serem beneficiados por esses investimentos.

Nº  1.367/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Vivo pedido de informações sobre os investimentos previstos pela
empresa no Município  de  Juiz  de  Fora;  sobre  o  reflexo  desses  investimentos  na
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melhoria da qualidade e na expansão da cobertura; e sobre os bairros e regiões da
cidade a serem beneficiados por esses investimentos.

Nº  1.368/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Claro pedido de informações sobre os investimentos previstos pela
empresa no Município  de  Juiz  de  Fora;  sobre  o  reflexo  desses  investimentos  na
melhoria da qualidade e na expansão da cobertura; e sobre os bairros e regiões da
cidade a serem beneficiados por esses investimentos.

Nº  1.369/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Tim pedido de  informações  sobre  os  investimentos previstos  pela
empresa no Município  de  Juiz  de  Fora;  sobre  o  reflexo  desses  investimentos  na
melhoria da qualidade e na expansão da cobertura; e sobre os bairros e regiões da
cidade a serem beneficiados por esses investimentos.

Nº  1.370/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Vivo pedido de informações sobre os motivos pelos quais o sinal da
operadora não está funcionando nos Distritos de Sarandira, Torreões e Rosário de
Minas, em Juiz de Fora, esclarecendo sobre a hipótese de o não funcionamento das
antenas ter relação com problemas com a Cemig e sobre a hipótese de a ausência do
sinal da antena instalada entre os Distritos de Penido e Valadares dever-se ao mesmo
motivo apontado nos demais distritos mencionados.

Nº 1.371/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.334/2014.

Nº 1.372/2015, do deputado Bosco, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.354/2014.

Nº 1.373/2015, do deputado Bosco, em que solicita o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 5.355/2014.

Nº 1.374/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 977/2011.

Nº 1.375/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 978/2011.

Nº 1.376/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 979/2011.
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Nº 1.377/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.143/2011.

Nº 1.378/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.408/2011.

Nº 1.379/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.409/2011.

Nº 1.380/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.410/2011.

Nº 1.381/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.411/2011.

Nº 1.382/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.657/2011.

Nº 1.383/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.658/2011.

Nº 1.384/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.674/2011.

Nº 1.385/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.716/2011.

Nº 1.386/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.717/2011.

Nº 1.387/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.778/2011.

Nº 1.388/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.554/2011.

Nº 1.389/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.590/2011.

Proposições não Recebidas

– A presidência, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso I do art. 284, do

Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
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REQUERIMENTO

Do deputado Wander Borges em que solicita seja formulado voto de congratulações

com a comunidade de Resende Costa pelo aniversário desse município.

Comunicações
–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Cultura e de Assuntos Municipais e do deputado Rogério Correia.
Questões de Ordem

O deputado Duarte Bechir – Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares,
está presente na galeria o Sr. Mário, que preside a APPMG, órgão representativo dos
servidores atingidos pela Lei nº 100, que agora aguardam a votação da PEC nº 3. O
Sr. Mário está na Casa desde as primeiras horas do dia, aguardando para levar ao
conhecimento de quase 50 mil servidores, que não têm, até o momento, uma decisão
de como será o seu 2016. Quando digo, Mário, que não sabem como será seu 2016,
é porque Dias Toffoli, que foi advogado do PT, acolheu o pedido do governo de Minas,
que vai dar uma guarida a esses servidores até dezembro de 2016. E o que é pior,
presidente, é que essa guarida que está sendo dada a esses servidores da Lei nº 100
é tão somente boa para o governo, que, no momento, não tem condições de suprir o
quadro  com  os  servidores  que  têm  disponibilidade  e  utilizará  dos  esforços,  da
sabedoria e da capacidade desses servidores que, ano que vem, estarão no olho da
rua, sem que esta Casa se manifeste a favor ou contra, sem que esta Casa dê as
razões por que vai ou não votar a PEC nº 3. Então queria, nesta questão de ordem,
presidente  –  a  Assembleia  criou  esse  expediente  –  dizer  que  a  Casa,  por
unanimidade de seus membros à época, votou a Lei nº 100, dando a expectativa a
esses servidores de que o trabalho seria uma garantia que eles teriam, porque a
Casa aprovou.  Sinto que hoje a Assembleia, passados esses anos, já não tem o
mesmo comportamento. Creio, presidente, que está havendo uma coloração político-
partidária, ingrediente que não poderia constar no debate porque estamos tratando de
felicidade, de vida e de saúde de quase 50 mil servidores. E por que não dizer que
poderíamos  multiplicar  tranquilamente  por  quatro,  totalizando  200  mil,  porque
dependentes, filhos são beneficiários desses servidores, que não terão ou, até agora,
não têm o posicionamento oficial desta Casa? Queria dizer na tarde de hoje a você,
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Mário,  como  representante  dos  servidores  atingidos  pela  Lei  nº  100,  que  já
estávamos adiantados no debate, no encaminhamento, tendo criado uma postura,
uma  posição  a  respeito  do  tema,  mas,  infelizmente,  até  o  momento  não  temos
nenhuma resposta daqueles que hoje guardam debaixo de seus braços a Lei nº 100,
os seus servidores, porque aqui foi criada uma comissão especial para emitir parecer,
que até hoje não é do nosso conhecimento. O que é pior, não somente não é do
nosso conhecimento, é que nenhuma audiência pública foi realizada para discutir o
tema. Está aqui o deputado Lafayette de Andrada, autor da proposta. Não tivemos
oportunidade de discutir o tema em audiência pública para que pudéssemos ouvir os
que estarão desempregados no ano que vem e os que defendem que a PEC não seja
aprovada, enfim, para que tivessem oportunidade de se manifestar, entendermos as
suas opiniões e buscarmos consenso.  Então,  quero  dizer  que o  deputado Duarte
Bechir, do PSD, hoje, sem dúvida alguma, é, ao lado de outros, um dos que mais têm
se preocupado com a Proposta de Emenda nº 3 e com a vida de quase 200 mil
mineiros  que  estarão  envolvidos  nessa  decisão  do  Supremo,  que  decidiu  pela
inconstitucionalidade. Para terminar, presidente, manifesto e deixo registrada a minha
preocupação de parlamentar com o destino de 50 mil servidores atingidos pela Lei nº
100.  Registro  aqui  a  minha  preocupação  e  o  meu  apoio  à  causa.  Obrigado,
presidente.

O deputado João Leite – Sr.  Presidente,  retorno a minha questão de ordem da
última  quinta-feira.  No  dia  15  de  abril,  apresentamos  à  Mesa  da  Assembleia
Legislativa uma solicitação de perda de prazo de emissão de parecer por parte da
comissão especial que trata da PEC nº 3. Dia 15 de abril, presidente. Pelo Regimento
Interno, a Mesa tem cinco dias úteis para deferir imediatamente a perda de prazo. A
PEC nº 3, que atende 68 mil servidores do Estado... 49 mil já foram beneficiados pela
Lei nº 100 – votada por esta Casa, pelo conjunto dos deputados, e encaminhada a
esta  Assembleia  pelo  ex-governador  Aécio  Neves  –,  estão  aposentados  e  foram
atendidos. Entretanto, 68 mil aguardam uma manifestação do Poder que representa a
população de Minas Gerais. Não é possível, presidente. A Mesa da Assembleia tem
de se dobrar ao Regimento da Assembleia Legislativa, e não a um deputado. Agora,
há  um  deputado  que  manda  na  Assembleia  Legislativa.  Não  aceitamos  isso,
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presidente. Hoje, disseram que fiz uma manifestação pedindo a reunião e o parecer. A
manifestação  de  um  deputado  é  feita  por  escrito  e  assinada  por  ele.  Minha
manifestação se encontra nessa Mesa, protocolizada, desde o dia 15 de abril. Não é
possível rasgar o Regimento da Assembleia Legislativa dessa maneira. Ao dizer isso,
lembro-me de nós dois, presidente. Não o rasgamos. Na verdade, outros o rasgaram,
e nós só fizemos o efeito. Novamente estamos juntos, eu e V. Exa., meu irmão, Hely
Tarqüínio, vendo o Regimento da Assembleia Legislativa ser rasgado. Hoje disseram
que dei uma entrevista dizendo que quero o parecer. Não quero nada. Quero que seja
respondido o requerimento de perda, que está assinado por mim e pelos deputados
Duarte  Bechir  e  Lafayette  de  Andrada  e  se  encontra  na  Mesa  da  Assembleia
Legislativa desde o dia 15 de abril. Nunca antes na história da Assembleia Legislativa
vi  um documento  adormecer  na  Mesa desta Casa dessa maneira.  Exigimos uma
resposta. Vejam, Mário de Assis lidera 68 mil servidores com várias outras pessoas.
Mário está ali acompanhando e me dá os números: sete professores já se suicidaram
e  duas  lideranças  morreram  aguardando  uma  manifestação  da  Assembleia
Legislativa. Exijo da Mesa, Sr. Presidente, uma resposta imediata. Falei sobre isso na
quinta-feira. Os líderes dos nossos blocos já se manifestaram, e a Mesa não nos
responde. Exigimos a leitura de perda de prazo da comissão especial. Não é possível
um deputado sentar sobre um requerimento, sobre uma comissão especial, não emitir
parecer e perder prazo, e nós ficarmos aqui esperando. E, na valentona, abre reunião
da comissão especial, quer divulgação de avulsos. Ele quer distribuir avulsos com a
perda de prazo flagrante para o parecer dele. Quero fazer um apelo a V. Exa., não
para  o  meu  bem,  não  para  o  bem  do  deputado  João  Leite,  pois  não  estou
representando a mim particularmente, mas 68 mil pessoas, junto com Mário de Assis,
que aguarda uma manifestação desta Casa. A Assembleia Legislativa não tem direito
de fazer isso com 68 mil pessoas. Algumas nos param, Mário, em todos os lugares
que vamos. Estive em Conceição do Pará, em Pitangui, nesse final de semana. Eles
me perguntaram como a Assembleia votará. Quem tiver coragem fale não para essas
pessoas que estão trabalhando há 25 anos, há 30 anos no Estado e não têm direito a
aposentadoria. Essa situação é insustentável, insuportável. O que o parlamentar faz
se  o  Regimento  da  Assembleia  Legislativa  não  é  obedecido?  O  que  faz  o



2204
____________________________________________________________________________

parlamentar?  Vou  agir  como alguns  agem  e  abrir  reunião  de  comissão  com  um
deputado? Vou abrir reunião de comissão com o prazo da comissão já vencido? Não
farei isso, presidente. Espero que V. Exa. seja guardião do Regimento, determine a
perda de prazo por parte da comissão especial e coloque a PEC nº 3 para votação no
Plenário da Assembleia Legislativa.  Vamos ver  quem votará contra os  servidores.
Muito obrigado.

O presidente – A exigência de V. Exa. é deontológica. É dever moral de V. Exa.
esse  pedido  e  também  dever  moral  da  Mesa  agilizar  a  resposta.  Nós  nos
identificamos com seu pedido. Vamos motivar a Mesa para agilizar essa resposta o
quanto possível.

O deputado João Leite – Presidente, o que seria “deontológica?
O presidente – Deontologia se refere a dever moral.
O deputado João Vítor  Xavier – Presidente Hely Tarqüínio,  colegas desta Casa,

deputados João Leite e Duarte Bechir, queria chamar a atenção de V. Exas. Estou
aqui, deputado Gustavo Valadares, com alguns recortes de jornal: do dia 16/9/2011,
“Presidente Dilma Roussef anuncia R$3.000.000.000,00 para o metrô de BH”; do dia
24/4/2012, “Dilma anuncia R$3.100.000.000,00 para o metrô e terminais de ônibus
em BH”; do dia 7/8/2013, “Dilma diz que vai liberar R$7.300.000.000,00 para BH e
anuncia licitação na BR-381”; do dia 28/8/2013, “Presidente Dilma Roussef promete
mais  R$2.000.000.000,00 para  o  metrô  de  Belo  Horizonte”;  dia 17/1/2014,  “Dilma
anuncia em BH recursos para o metrô e obras viárias”, R$2.500.000.000,00. Todas
essas manchetes são de antes do período eleitoral; todavia uma só manchete, uma
manchete  do  jornal  O Tempo  deste  final  de  semana  relata  a  nova  realidade  da
presidente, não da candidata Dilma Roussef, com relação a Belo Horizonte: “Dilma
corta R$25.000.000.000,00 do PAC e tira verbas do anel e do metrô”. É assim que a
presidente trata Belo Horizonte. Como candidata, Dilma veio aqui e prometeu, pelo
menos  por  cinco  vezes,  a  liberação  de  dinheiro  para  o  metrô  e  para  o  anel
Rodoviário.  Como presidente,  já  eleita  por  meio  do  maior  estelionato  eleitoral  da
história de nosso país, deputados Tito Torres e Antônio Carlos Arantes, ela corta o
dinheiro  do  metrô  e  do  Anel  Rodoviário.  O  PT  deveria  ter  vergonha  de  seu
comportamento eleitoral. A candidata Dilma, a cada semana, desembarcava em Belo
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Horizonte, com sua “anturragem”, prometendo obras para o Anel Rodoviário e para o
metrô. A presidente eleita por intermédio do estelionato eleitoral anuncia um corte de
R$25.000.000.000,00. Ela está retirando o dinheiro do Anel Rodoviário e do metrô. A
cada vida que se perde no Anel Rodoviário, a cada sangue que se derrama no Anel
Rodoviário, lá está a marca da incompetência do governo do PT, lá está a marca da
mentira  da  candidata  Dilma,  lá  está  a  marcada  da  imoralidade  dessa  eleição
presidencial.  A presidente não se envergonhou,  deputado João Leite,  em nenhum
momento de sua candidatura, de descer em Belo Horizonte prometendo a principal
obra de infraestrutura para a nossa cidade, que é o nosso metrô. Prometeu também
uma obra fundamental para que os belo-horizontinos, para que os mineiros parem de
morrer, que é nosso Anel Rodoviário, mas a realidade do governo é outra, a realidade
é esta. Na hora que tem de cortar, deputado Hely Tarqüínio, a presidente Dilma não
corta em seus ministérios, não corta nos 50 mil cargos comissionados, não corta nas
mordomias. Ela corta na infraestrutura de Minas Gerais. Ela corta do cidadão mineiro
suas  obras  de  melhoria.  Cadê  nosso  Anel  Rodoviário,  presidente?  Cadê  nosso
metrô? Estão na Venezuela, estão na Bolívia, estão em Cuba, porque aqui ela não
faz obra. A presidente vira as costas para a necessidade mais premente do povo de
Minas Gerais e manda dinheiro para todos os países do mundo. Ela não autoriza que
sejam  feitas  as  obras  que  prometeu  em  campanha.  Em  contrapartida,  continua
liberando  dinheiro  para  países  ideologicamente  ligados  ao  PT.  Não  temos  mais
dúvida disso. É apenas mais um passo. Já tivemos o mensalão, o petrolão e, daqui a
alguns  dias,  quando  abrirem  as  contas  do  BNDES,  que  ela  vetou  na  semana
passada,  conseguiremos  entender  como  se  deram  essas  nefastas  incursões  do
governo brasileiro em países do exterior, mandando nosso dinheiro para lá. Cidadão
mineiro,  enquanto  a  presidente  Dilma faz  obras  em Cuba,  Venezuela,  Bolívia,  El
Salvador, perdoa dívidas de ditadores africanos, ela corta, mais uma vez, o dinheiro
do nosso metrô, do nosso Anel Rodoviário. É por isso, deputado João Leite, que 67%
dos belo-horizontinos votaram contra a presidente Dilma, porque as promessas que
ela fez antes da campanha já não enganavam o belo-horizontino, e a realidade está
estampada no jornal  O Tempo de sábado. A mentira veio à tona.  Dilma Rousseff
mentiu para os belo-horizontinos e acaba de cortar o dinheiro do metrô e o dinheiro
do Anel Rodoviário. Belo Horizonte não vai se calar contra essa vergonha cometida
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pela presidente Dilma Rousseff. Muito obrigado, presidente.
O deputado Iran Barbosa – Presidente, minha principal questão aqui é a seguinte:

moral e Regimento não se pregam, cumprem-se. Isso que apareceu antes de mim
não  foi  questão  de  ordem.  Ninguém  aqui  se  sentou  para  falar  sobre  Regimento
durante um segundo, neste Parlamento. Aqui estou eu, e mais seis deputados antes
de  mim,  inscritos,  porque  nós  obedecemos  à  lei,  obedecemos  ao  Regimento.
Entramos e nos inscrevemos como a lei  demanda, aí vem um tanto de gente que
entra na frente do microfone para falar de ladainha política neste Plenário. Cadê o
respeito com os colegas de Parlamento? Estou inscrito e quero ser ouvido. O que
virou questão de ordem? Falar de jornal em questão de ordem?! Presidente, o outro
não veio aqui dizer que ninguém está cumprindo o Regimento. E não está usando a
questão de ordem dele para falar sobre Regimento, para falar sobre a reunião. Isso
aqui  não pode ser a “casa da mãe Joana”,  presidente.  Digo a  V.  Exa.  que já fui
oposição, sou uma pessoa que, acima de tudo, tenho respeito pelo Parlamento, mas
no Parlamento se zela pelo Regimento. Se a oposição quer falar, vamos todos nos
inscrever no Grande Expediente, como deve ser. O Gil Pereira está inscrito, o Felipe
Attiê está inscrito, e a Ione está inscrita. Todos vão ter 15 minutos para falar, para
bater na Dilma, para bater no Pimentel, para falar de qualquer coisa neste estado,
mas não desrespeitem o Parlamento. É um absurdo isso. É um desrespeito que estão
fazendo com os colegas aqui dentro da Casa. Eu gostaria, como deputado, de ser
respeitado, porque não vim aqui para participar de baderna. Obrigado.

O  presidente  –  Quero  esclarecer  a  V.  Exa.  que  nossa  grande  dificuldade  é
exatamente  cumprir  o  Regimento  Interno  ante  qualquer  deputado.  A maioria  não
suscita  questão de ordem conforme determina o  Regimento.  Isso  é  um vício.  Às
vezes temos tolerância porque isso existe aqui  ad aeternum.  Solicito a atenção dos
deputados. O último orador fez uso da palavra sem que fosse questão de ordem.
Ninguém aqui ultrapassou o Regimento Interno. V. Exa. já fez uso da palavra dessa
forma, sim. Eu estou lembrado. Mas uma coisa não justifica outra. A oposição e a
situação fazem uso desse expediente sem seguir o Regimento. Muitas vezes somos
tolerantes para ver se conseguimos pelo menos a convergência e a paz dentro deste
Plenário. Pedimos a todos que atinjam a maioridade.
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Registro de Presença
O presidente – A presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do 9º ano

da Escola Estadual Ordem e Progresso, de Belo Horizonte. Estejam à vontade entre
nós para assistir  a nossos trabalhos no Plenário e nas comissões. Um abraço dos
deputados da Assembleia Legislativa.

Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro.
A deputada Ione Pinheiro* – Boa tarde, presidente; boa tarde, nobres colegas; boa

tarde, plateia. Inicialmente, quero ser solidária a vocês. Quem fez concurso merece,
sim, ser chamado para trabalhar.

É isso mesmo. Vou dizer algo a vocês: estejam presentes, venham a esta Casa,
porque ela é de vocês. Se querem ocupar um cargo no governo, venham aqui pedir,
porque ninguém se lembrará de vocês. Estamos juntos. O bloco da oposição está
com vocês.

Na semana passada, tive a honrosa visita do Dr. Olavo, presidente da Fiemg, à
nossa querida cidade de Ibirité. A unidade do Senai ganhou o nome da minha querida
mãe,  Irene  Pinheiro.  Agradeço  essa  homenagem  que  o  Dr.  Olavo  fez  à  família
Pinheiro.

Quero dizer aos deputados que Ibirité tem deputado, sim, tem deputado federal,
tem deputado estadual, tem o ex-presidente da Assembleia, que sempre trabalhou
por  essa  cidade.  Ibirité  tem  aproximadamente  200  mil  habitantes,  é  uma cidade
carente, pobre, com poucos recursos financeiros, mas conta com pessoas que lutam
por ela, pessoas batalhadoras. Graças ao esforço de meu irmão Dinis Pinheiro, Ibirité
tem faculdade gratuita, a Uemg.

Graças ao esforço do meu irmão, Toninho Pinheiro, está sendo construída em Ibirité
uma escola técnica federal. Olha, obras das escolas profissionalizantes do Brasil só
estão paralisadas em função de um termo aditivo do atual governo. Então, Ibirité tem,
sim, políticos que lutam pela cidade, batalhadores, que estão sempre presentes na
história da nossa querida cidade.

Podem ter  a certeza  de que não estamos parados,  mas empenhados por  uma
educação justa, de qualidade para os nossos ibiriteenses.
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Não poderia de expor o que estamos vivendo na área da saúde. O governo federal
continua devendo a Ibirité mais de R$10.000.000,00. Temos visto cortes na área da
saúde, da educação, de obras, mas não estamos vendo cortarem nas propagandas
eleitorais, nas propagandas do governo federal. Isso é que é engraçado. Vocês viram,
há  poucos  dias,  que  aumentaram  o  valor  do  fundo  partidário.  Está  cheio  de
propaganda, e isso ninguém fala em cortar, mas cortam o básico, aquilo de que o
povo brasileiro precisa: saúde e educação.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Deputada Ione Pinheiro, é um prazer
aparteá-la. V. Exa. está abordando um assunto de grande interesse para Ibirité, para
Minas Gerais e para a área de educação.

Quando V. Exa.  falou na área da saúde, me fez lembrar do pronunciamento do
governador Fernando Pimentel, do PT, feito ontem no Encontro Regional de Saúde,
quando  prometeu  reiniciar,  em  poucos  dias,  as  obras  dos  hospitais  regionais  de
saúde.  Falamos  aqui  continuamente  que  o  Hospital  Regional  de  Governador
Valadares já tinha 80% das obras concluídas quando o Pimentel interrompeu o seu
andamento. Estamos aqui na expectativa de que essa promessa seja cumprida nos
próximos dias.

Queria  também, nesta  oportunidade,  deputado João Leite,  lembrar  que a  Mesa
indeferiu a nossa questão de ordem quando falamos da rerratificação publicada no
dia 27 de março deste ano. Ela não foi publicada como manda a lei. Eles apenas
imprimiram o jornal, mandaram para algumas pessoas, mas não distribuíram. Feriram
o princípio da publicidade. Se esse princípio tem algum objetivo é o do conhecimento
do povo de modo geral, que precisa ver a transparência da administração. Se essa
administração do Fernando Pimentel, do PT, não distribuiu o jornal é porque não está
querendo ser transparente. Com isso não podemos concordar.

Fiz uma seleção aqui, mas não vou ficar tecendo comentários detalhados, porque
aqui é um fórum mais político do que técnico. Para sedimentar a nossa argumentação
de que não houve publicidade, estamos acompanhados por Maria Sylvia Zanella di
Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, José Afonso da Silva, Hely Lopes Meirelles,
Alexandre de Moraes, Odete Medauar, Norberto Bobbio, Celso Lafer e tantos outros,
deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Vamos  provar  oportunamente  que  não  houve  a
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publicidade como a lei exige. Foi impresso um jornal, mas imediatamente engavetado
e remetido para as pessoas que eles escolheram. Isso não é transparência. Esse
governo  tem  anunciado  que  é  um  senhor  gestor,  que  é  transparente,  mas  o
procedimento é no sentido contrário. Citamos aqui essa série de doutrina brasileira e
internacional e vamos ter a oportunidade de provar, por meio deles, que não houve a
publicidade. Assim, aquele ato não pode produzir efeito e é nulo de pleno direito.

A deputada Ione Pinheiro* – Deputado Mourão, o povo está sofrido. Só temos visto
aumentarem as contas de luz e de água.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)  –  Obrigado,  deputada  Ione  Pinheiro.
Quero inicialmente parabenizá-la por seu pronunciamento.  Tive a oportunidade de
acompanhar pelos órgãos de imprensa o assunto – a homenagem feita a sua mãe na
última semana – à qual V. Exa. se referiu há pouco. Essa homenagem foi mais que
justa, pois ela sempre lutou em prol da educação e dos mais carentes. É a história da
família  de  V.  Exa.,  que  falou  muito  bem  do  trabalho  desempenhado  pelo  ex-
presidente desta Casa, deputado Dinis Pinheiro, que sempre procurou levar recursos
necessários ao desenvolvimento de Ibirité, cidade natal de V. Exa. e dele. Da mesma
forma,  ressaltamos  o  trabalho  do  seu  irmão,  Toninho  Pinheiro,  no  Congresso
Nacional.  Ele tem reivindicado cada vez mais recursos, sobretudo para a área da
saúde,  assunto  que  aflige  não  só  Ibirité,  mas  todos  os  municípios  mineiros  e
brasileiros. O prefeito Pinheirinho também tem feito uma bela gestão, superando as
dificuldades que os prefeitos atuais enfrentam. Há também o belo trabalho que V.
Exa. vem desempenhando neste Parlamento não apenas por Ibirité, mas pelo povo
mais carente e mais necessitado.

Quero pegar uma deixa no que foi dito aqui, pois mostra a total falta de coerência
deste  governo.  A presidente  da  República,  na  última  semana,  foi  aos  órgãos  de
imprensa e comunicou a todos os brasileiros cortes necessários que seriam feitos em
determinadas áreas, aliás, que deveriam ter sido feitos no passado, mas não foram
feitos  naquele  momento  porque a  presidente  da  República,  deputado Tito Torres,
visava única e exclusivamente a sua reeleição. Como bem disse o deputado João
Vítor Xavier, mentiu e iludiu não apenas os mineiros, mas também os brasileiros. As
áreas em que ela fez os maiores cortes são exatamente as três em que o Estado
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deveria fazer  grandes investimentos:  na infraestrutura,  fez corte no Ministério  das
Cidades; na saúde, fez corte no Ministério da Saúde; e na educação, também fez
corte no Ministério da Educação.

A presidente da República não está vendo que a saúde do País não se encontra em
boas condições e que precisamos investir na educação para formar futuras gerações
de brasileiros. Mais que isso, precisamos de obras de mobilidade urbana. Como bem
disseram  os  parlamentares  que  me  antecederam,  quantas  e  quantas  vezes  a
presidente da República, que se dizia mineira, esteve em terras belo-horizontinas ou
em terras mineiras para prometer recursos para o anel e para o metrô? Agora, de
forma descarada, vai aos órgãos de imprensa e faz cortes no seu estado natal, onde
ela dizia que faria grandes investimentos. Mais uma vez, isso é a total incoerência do
governo federal.

Da mesma forma,  o  governo  estadual  vem  gastando  cada vez mais  com seus
aliados e companheiros políticos e deixando de lado a população mineira. Queremos
ver tudo o que o governador Fernando da Dilma prometeu, durante sua campanha,
ser executado. Esse é nosso compromisso e nossa obrigação como deputados da
oposição. Cobraremos aqui, tenho certeza de que acompanhados de V. Exa., todos
os compromissos assumidos na campanha.

A deputada Ione Pinheiro* – Gustavo, obrigada. Temos de lembrar que eles ficam
culpando o governo passado por não estarem fazendo nada. Estão entrando no sexto
mês de administração, portanto têm de mostrar alguma coisa para o povo mineiro e
brasileiro.

Gostei muito da auditoria. Se a auditoria mostrou erros, mostrou também muitos
acertos, muita coisa boa. Aliás, vimos no jornal desta semana elogios à administração
de 2014. Fiquei muito satisfeita. Gostaria que sugerissem ao nosso governador que
fizesse um convênio, emprestasse essa auditoria para a presidenta, para que fizesse
a mesma auditoria no BNDES. Estamos precisando de auditoria lá.  Essa auditoria
feita aqui foi boa, pois o que o governo procurava ele não encontrou. Em Minas não
havia  corrupção.  Poderia  haver  erros,  mas,  com  certeza,  houve  muitos  acertos.
Corrupção não é aqui. Corrupção temos visto em Brasília; em Minas, não. Corrupção
é lá no petrolão, é nos mensaleiros, não é em Minas. Olhem que auditoria boa, que
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auditoria bem-vinda. Temos de firmar convênio com o governo federal para que essa
mesma auditoria seja feita no BNDES.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) – Deputada Ione Pinheiro, acho que cada
um aqui presente gostaria de cumprimentar V. Exa. e dizer que D. Irene nos deu uma
colega de trabalho muito corajosa, competente e que representa muito bem a família
que já contribuiu com Minas Gerais nesta Casa na figura do deputado Dinis Pinheiro,
irmão  de  V.  Exa.  e  ex-presidente,  e  também  do  deputado  Toninho Pinheiro,  que
representa Minas e Ibirité na Câmara dos Deputados. Quero tão somente dizer a V.
Exa. que a mulher mineira se faz representada à altura dos seus anseios, com a
coragem de V. Exa. Mais do que coragem, V. Exa. fala e faz, desprovida de qualquer
ação que não possa dar a liberdade de fala, demonstra o sentimento de democracia,
liberdade, coerência e, mais do que isso, de verdade.

Queria tão somente dizer a V. Exa.: parabéns pelo trabalho, continue nessa linha,
deputada Ione Pinheiro. Precisamos muito de V. Exa. aqui na Casa, e Minas também
assim o quer. Parabéns.

A deputada Ione Pinheiro*  – Primeiro  quero  lhe  agradecer  porque agora  nosso
gabinete veio para o lado de cá. Muito obrigada pela vizinhança,  agradeço à sua
equipe também, deputado.

O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  –  Quero  parabenizar  V.  Exa.
Sempre que paramos e estamos no final, o presidente não está sendo tolerante com
1 minuto a mais. Mas parabenizo V. Exa. pela pessoa aguerrida que é e, acima de
tudo, por dar continuação nesta Casa ao trabalho do irmão e amigo Dinis Pinheiro.
Tenho certeza de que a família Pinheiro sempre estará presente. V. Exa. sempre fará
a parte da família, a parte de mulher guerreira. Sinto falta de V. Exa. no meu andar; V.
Exa. não quis saber mais da pobreza do lado de lá, veio ficar aqui no estafe dos
melhores  deputados,  dos  deputados  mais  bem-instalados  desta  Casa  –  não  é,
presidente?

Então, queria parabenizá-la pelo pronunciamento e dizer que o povo de Ibirité e de
toda Minas Gerais está bem-representado. Acima de tudo, V. Exa. tem pedigree, tem
nome, tem família.  E é uma família que sabemos que faz muito e vai fazer muito
ainda por Minas Gerais. Obrigado.
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A deputada Ione Pinheiro* – Obrigada, deputado, obrigada, presidente.
* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Iran Barbosa.
O  deputado  Iran  Barbosa  –  Presidente,  em  primeiro  lugar,  boa  tarde,  agora

oficialmente. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui para reivindicar
celeridade do chamamento para o concurso. Vocês estão esperando desde que ano?
Desde 2013? Já estão há mais de dois anos e meio esperando essa oportunidade.

O deputado  Cabo  Júlio  até  pediu  que eu desse uma notícia  aqui,  mas,  antes,
gostaria de falar sobre um assunto que acho ser de interesse de toda Minas Gerais e
que ontem foi discutido aqui  na Assembleia, presidente. Gostaria de falar  sobre a
discussão das arenas que foram construídas e reformadas para a Copa do Mundo, a
Arena Independência e o Mineirão, que hoje se encontra sob administração da Minas
Arena S.A.

Com os dados que foram trazidos pelo jurista Dr. Jarbas Lacerda, o caso Minas
Arena  preocupa.  Sempre  se  falou  aqui,  alto  e  bom  som,  que  a  obra  de  quase
R$1.500.000.000,00 da reforma do Mineirão tinha sido um grande negócio para o
governo de Minas, que só iria começar a colocar dinheiro nisso depois da Copa do
Mundo.

Pasmem:  só  o  ano  passado,  o  governo  de  Minas  deu  para  a  Minas  Arena
R$144.000.000,00,  equivalentes  a  R$7.000.000,00,  para  indenizar  totalmente  o
empréstimo  de  R$400.000.000,00  que  fizeram  junto  ao  BNDES,  e  outros  mais
R$3.700.000,00 por mês para dar lucro à empresa. Isso significa que, por exemplo,
no  mês  de  janeiro,  quando  a  Minas  Arena  esteve  fechada,  ela  recebeu
R$3.700.000,00 para não ter um único evento.

O negócio acaba sendo péssimo sabe para quem? Para os clubes, porque o do
Estado já está na cara. Estamos perdendo R$40.000.000,00 por ano, pelo menos,
para dar lucro para uma empresa que está ali inerte. Os clubes, principalmente, estão
perdendo. Para se ter uma ideia, se a gestão fosse entregue a Atlético e Cruzeiro
conjuntamente, como no modelo do  Estádio Giuseppe Meazza,  em Milão,  o custo
médio por partida no Mineirão, que tem sido de R$350.000,00, de acordo com dados
da própria Minas Arena e da Federação Mineira de Futebol – FMF –, seria absorvido
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pelos  clubes  se  eles  conseguissem  vender  –  pasme,  presidente  –  metade  dos
camarotes por jogo a preço de ingresso normal. Isso significa que, se cada cadeira
dos camarotes – que hoje ficam todos com a Minas Arena – fosse vendida a título de
ingresso normal, só metade deles, o custo de R$350.000,00 por estádio já estaria
quitado por partida.

A partir daí, imaginem: se Atlético ou Cruzeiro colocassem a R$20,00 o ingresso e
colocassem lá 60 mil pessoas, que é a lotação do estádio, eles teriam lucro líquido de
R$1.200.000,00, quase cinco vezes o que eles tiram por partida hoje no Mineirão,
fora o resto da receita de camarote, fora a receita de placas de publicidade, fora a
venda de direitos de nomes. Vejam que o Palmeiras vendeu o direito de nome ao
Parque  Antártica,  que  hoje  se  chama  Allianz  Park,  por  R$450.000.000,00.  Isso
pagaria 1/3 da obra, se fosse comercializado aqui.

Ainda há o faturamento de estacionamentos; existem os  shoppings externos, que
até hoje, deputado Rogério Correia, não foram alugados. Temos um shopping a céu
aberto na área externa do Mineirão que foi feito para ser alugado, foi feito para ser
comercializado para pagar os custos  de manutenção do Mineirão, e até hoje não
abriram as portas.

O Mineirão poderia vender não só o nome do estádio, mas também o nome da
entrada. A Entrada nº 1 poderia ser chamada Entrada Coca-Cola, como acontece no
Barclays Stadium, que é o estádio do Chelsea, cada entrada tem o nome de uma
empresa, cada setor tem o nome de uma empresa: Setor Brahma, Setor Antártica,
setor o que for. Isso também não é utilizado dentro do Mineirão.

Eu  gostaria  de  citar  o  senhor,  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  senhor  é
presidente do América, um dos grandes clubes de Minas Gerais, que também saiu
extremamente prejudicado. Ontem, pelas contas da audiência pública, pelos termos
da concessão, o senhor sabe em quantos anos o Independência poderá ser devolvido
ao América Futebol Clube, nos termos em que aquele contrato, daquela forma, foi
feito? Oitenta e seis anos. Só em 86 anos o América poderá ter direito a 100% do
usufruto  do  Estádio  Independência  pelos  termos  atuais  do  contrato.  Isso  é  um
absurdo.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* – Quero só lembrar que esta Casa
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deverá tomar uma providência urgente com relação à Minas Arena. No início do ano,
tentamos fazer no Campeonato Mineiro o jogo entre América e Cruzeiro ou Atlético,
não me lembro, dentro do Mineirão. Custo da partida: R$350.000,00. Não tem jeito:
um estádio que veio do dinheiro da população, do povo, mas que o povo não pode
usar.  O  Cruzeiro  está  nessa  boa  fase  e  ainda  consegue  sobreviver  dentro  do
Mineirão, mas daqui a pouco não conseguirá mais. Esta Casa deve, com urgência,
tomar uma providência e rever esses contratos feitos.

Com relação ao Estádio Independência, temos a clareza de que o contrato que
temos  hoje  daqui  a  14  anos  voltará  para  o  América.  Isso  nem  precisa  ver.  Não
existem  essas  contas  que  estão  sendo  feitas  pela  BWA,  porque  em  14  anos  o
América retornará com a ordenação de despesas do estádio, e acabará o contrato
que  existe  hoje.  Mas,  deputado  Iranzinho,  temos  urgência  de  fazer  alguma coisa
nesta Casa. V. Exa. fala muito em CPI. A CPI estava assinada, mas colocaram o pé
no freio. Tem de voltar. Nós, que gostamos do futebol mineiro, que temos respeito
pelas  coisas  públicas,  temos  de,  com urgência,  rever  os  contratos  e  o  que  está
acontecendo na caixa de surpresa que existe dentro da Minas Arena. Conte com o
meu apoio.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* – Deputado Iran Barbosa, V. Exa. fez um
excelente  resumo  do  que  debatemos  ontem  nas  Comissões  de  Esporte  e  de
Administração Pública. E o ponto central da discussão foi exatamente que tipo de
contrato existe e como a Minas Arena se relaciona com as torcidas e os clubes. As
reclamações são muitas, e coaduno com o pensamento do Alencar da Silveira Jr.
Inclusive,  deputado  Alencar,  ficamos  de  fazer  uma  reunião  conjunta  das  duas
comissões a  fim  de fazer  propostas para  reavaliar  esses contratos.  Por  que eles
precisam ser reavaliados? Ontem, quem entende do assunto, disse claramente que
esse contrato pode ser inclusive denunciado porque a Minas Arena está solicitando
refazer econômica e financeiramente o contrato para ganhar ainda mais do que já
ganha.  E  o  deputado  Iran  está  colocando  com  muita  clareza  que  eles  cobram
R$350.000,00 do clube que vai jogar ao mesmo tempo que o Estado paga todo o
empréstimo do BNDES e um lucro de R$4.200.000,00 ao mês. A Minas Arena nada
faz para justificar que não teve lucro. Reclama que o Atlético Mineiro não joga lá –
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não reclama tanto do América –, como se isso fosse responsabilidade do Estado, e
pede  mais  recurso.  Ora,  é  evidente  que  não  podemos  concordar.  Penso  que
precisamos estudar essa questão e denunciar o contrato, como V. Exa. bem disse, e
o parabenizo por trazer o assunto. Obrigado.

O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  –  Deputado  Iran,  gostaria  de
completar  algo  de  que  me esqueci.  O  pouco-caso  que  fazem  os  proprietários  e
diretores da Minas Arena com esta Casa é muito grande. Em nenhuma audiência
pública eles vieram. Eu já fiz três pedidos de audiência pública em que solicitei a
presença deles nas Comissões de Defesa do Consumidor e de Esporte, mas aqui
eles não aparecem. Fico com saudades de quando o Durval Ângelo era presidente,
quando ele não convidava, mas convocava. Se aquele pessoal, no tempo do Durval,
chegasse aqui e falasse bobagem, sairia daqui preso, porque o Durval, para mandar
prender esse pessoal naquela época... Hoje, eles fazem pouco-caso desta Casa e
não comparecem quando o convite é feito. É preciso começar a intimar a Minas Arena
a comparecer nesta Casa e respeitar os deputados.

O deputado Iran Barbosa* – Aproveitando o aparte do deputado Alencar da Silveira
Jr., quero esclarecer a questão de modo que todos possam entender. A Minas Arena
coloca para os clubes um custo por jogo de R$350.000,00, que é o valor com que os
clubes têm de arcar. Além disso, 11% da receita oriunda dos 54 mil lugares de que
dispõem têm de ir  para a Minas Arena, o que já lhe garante mais 5.500 lugares,
aproximadamente; os 8 mil  principais lugares do estádio são da Minas Arena; e a
receita com camarote é inteiramente da Minas Arena. E ainda temos a receita com
restaurante. No ano passado, a pizzaria que passou a funcionar no Mineirão, cujo
nome me falta agora, pagou para a Minas Arena, só de luvas – não foi de instalação
nem de participação nos lucros, mas de luvas – o valor de R$450.000,00. Foi o que
ela pagou só para poder abrir uma lojinha lá. Mas nada disso é repassado para a
população. Então, com um custo de R$350.000,00, se os clubes tivessem acesso só
ao camarote – só aos camarotes, repito, imaginando que a Minas Arena continuasse,
mas que passasse para os clubes a receita dos camarotes –,  poderíamos cobrar
R$20,00 por ingresso no Mineirão, e os clubes ainda teriam cinco vezes mais lucro do
que hoje.
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E há mais: o gasto do Estado é de R$144.000.000,00, dos quais R$40.000.000,00
em  custo  variável.  Ora,  uma das  cláusulas  do  custo  variável  é  a  satisfação dos
clientes, mas, pasmem, senhores, não existe um único comprovante de pesquisa de
satisfação  realizada  com  os  clientes  da  Minas  Arena.  Até  hoje  o  documento  de
arrecadação do Estado – DAE – com a multa de R$1.000.000,00 aplicada na estreia
nunca apareceu. Ou seja, os R$1.000.000,00 que foram cobrados da Minas Arena
como multa não foram pagos até hoje. Isso por si já era motivo para a revogação do
contrato, presidente.

Como o tempo está acabando – o deputado Cabo Júlio,  por exemplo, não teve
tempo de falar sobre a convocação, mas espero que o faça posteriormente –, lembro
também que o secretário chegou a anunciar – com data marcada, cronograma – o
início da convocação.

Mas acho grave, um absurdo, o que está acontecendo aqui.  Gastou-se muito, e
hoje as pessoas vêm aqui falar sobre questões afetas a um governo de seis meses,
tendo feito esse pessoal esperar dois anos para tomar posse em um concurso. É
brincadeira o que acontece nesta Casa. Obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, a deputada Geisa Teixeira.
A deputada Geisa Teixeira* – Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar os

agentes  penitenciários  que  aqui  estão,  deixando a  nossa solidariedade à  luta  de
vocês, que desde 2013 vivem a angústia de não saber se vão participar do projeto
para o qual vocês fizeram prova. Cumprimento também os alunos e alunas da Escola
Estadual Ordem e Progresso, que acabaram de se retirar.

O assunto que me traz a esta tribuna é o que ocorreu na semana passada. Não
gostaria de ocupar a tribuna para falar sobre isso, mas, infelizmente, o caso tomou
certa  dimensão,  chegando  à  imprensa,  e,  como  parlamentares,  temos  de  dar
esclarecimentos e mostrar os nossos sentimentos.

Na  semana  passada,  um  deputado  ocupava  a  plenária  desta  Casa  de  forma
extremamente raivosa, gritando e provocando, de certa forma, os parlamentares do
PT. Os seus gritos diziam a quem do PT que estivesse ali que fizesse a sua defesa.
No momento estavam na plenária eu e a deputada Cristina Corrêa, ambas do PT. Eu
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entendo  que  a  forma  como  devemos  proceder  nesta  Casa  não  é  como  se
estivéssemos em um ringue, onde a palavra de ordem é matar ou morrer, onde cada
um que ocupa a plenária vai desfazer tanto do partido do outro ou desfazer tanto da
pessoa  do  outro  que  o  outro  vai  se  exumar.  Isso,  de  fato,  para  mim,  causa
indignação.  Foi  por  isso  que  saí  deste  Parlamento  chorando,  não  em  sinal  de
fragilidade, mas em sinal da indignação que me causou.

Eu, por inúmeras vezes, como muitos deputados aqui, vivi  e evidenciei formas e
tratamentos entre os deputados que, realmente, causaram-me grande indignação. Eu
gostaria  de  dizer  que  hoje,  por  exemplo,  contamos  aqui  com  a  presença  de
estudantes. E o que este Parlamento vai deixar para essas meninas e meninos que
aqui frequentam, assim como para as pessoas que nos acompanham pela TV? Seria
esse o debate que queremos? Entendo que diante dessas atitudes – pode até, para
muitos, parecer machista ou não – o Parlamento se apequena. Eu quero, sim, dizer
que quando a gente remete as nossas lágrimas é porque temos sentimentos. E esse
sentimento  eu  quero  levar  para  o  resto  da  minha  vida.  Eu  quero  ter  sentimento
quando eu visito  uma santa  casa,  eu  quero me indignar  ao ver  as  condições de
sofrimento,  muitas  vezes,  do  nosso  povo  mineiro.  Mas  essa  indignação  e  esse
sofrimento há de se transformar em trabalho. Independentemente do partido político,
nós que aqui estamos sabemos muito bem a que viemos. E o nosso povo mineiro,
com certeza, muito mais que gritos e berros dentro desta Casa quer uma resposta
digna para os seus anseios, para aquilo que eles buscam e para aquilo que eles
querem.

Tenho  comigo,  sempre,  o  bem  tratar  das  pessoas,  ainda  que  sejam  os  mais
simples. Mesmo aqui dentro desta Casa, sejam as pessoas que cuidam da nossa
limpeza, que fazem o nosso cafezinho, sejam os deputados de oposição ou não, eu
acho que o bom tratamento entre as pessoas é cabível em qualquer lugar.  Como
cidadã, como pessoa, eu assim quero proceder durante toda a minha vida.

Quero  dizer  que eu fiquei  também indignada,  muitas  vezes,  diante  do  calor  de
muitos debates e da forma como muitos tratam a própria Mesa. É bom quando a
gente olha para cima e vê que ali há a imagem de Jesus. Creio que esse Jesus deve
permear sempre a forma de nós nos tratarmos, a dignidade que nós queremos e
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principalmente  o  espelho  que nós  queremos  ser  para  a  sociedade  que  aqui  nos
colocou. Era o que eu queria dizer,  como também deixar registrado o ocorrido na
semana passada.

A deputada  Cristina  Corrêa  (em  aparte)*  –  Primeiro  quero  parabenizá-la  pelo
excelente  trabalho  que  vem  fazendo  nesta  Casa  em  seu  primeiro  mandato,  já
demonstrando todo o seu compromisso com a população, com as pessoas que V.
Exa. representa.  Quero parabenizá-la pelo trabalho ético, sério e de transparência
que  vem  realizando.  Venho  acompanhando-a  como amiga  de  bancada  e  vejo  a
seriedade  com  que  V.  Exa.  o  encara.  Somos  mulheres,  e  tenho  certeza  de  que
estamos nesse partido por acreditar na sua filosofia. Com muita honra representamos
aqui o PT, que sempre deu espaço para a população e voz para as pessoas que
antes eram esquecidas na sociedade. É com muita responsabilidade e ética que o
representamos nesta Assembleia.

Percebo que, infelizmente, ainda reina na Casa, muitas vezes, o machismo. Somos
apenas 7 deputadas enquanto há 70 deputados. Então, é um espaço ainda muito
masculino. Muitos acreditam que a mulher não pode ocupá-lo e já fazem uma pré-
avaliação como se não entendêssemos o  que estamos representando.  Às vezes,
sinto-me como se fosse avaliada,  como se  tivesse caído  dentro  do  PT por  mera
circunstância, e não porque o escolhi para representar e porque acredito nele. Isso é
muito triste. Percebemos que ainda existe isso em pleno século XXI mesmo com todo
esse progresso e toda a condição feminina atual.  Hoje a mulher se desdobra, dá
conta de tudo, da casa, dos filhos. Além disso, da sua atuação, sim, na Assembleia e
dentro deste Plenário.

Falando por todas nós, mulheres, merecemos mais respeito. Todas nós, deputadas
Geisa Teixeira, Celise Laviola, Rosângela Reis, Marília Campos, Arlete Magalhães,
recebemos  respeito  porque  não  estamos  aqui  simplesmente  de  passagem,  mas
representando as pessoas que acreditam no nosso trabalho. Tenho certeza de que
cada uma de nós tem sua atuação, sua forma de atuar. Nem todos aqui atuam de
forma agressiva, atacando. É isso que também tem de ser respeitado. Cada um tem
sua forma de atuação aqui.  Tenho certeza de que a sua é essa que o deputado
exigiu. Temos outra maneira.
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Quando a deputada Geisa ficou muito chateada com o acontecido, o que eu disse é
que estamos aqui representando o povo e a população que nos elegeu. Temos bons
amigos aqui dentro, muitos bons deputados. No entanto, precisamos nos lembrar o
tempo todo de que estamos aqui para representar o povo, as pessoas que acreditam
no nosso trabalho.

Mais uma vez, deputada Geisa, pode ter certeza de que o seu trabalho aqui é sério,
ético e de transparência. Todos enxergam isso. Continue da sua forma, da forma
como V.  Exa.  é,  sem precisar  ser  agressiva  para  mostrar  as  suas ideias.  Não é
preciso agressividade para expor ideia alguma. Muito obrigada pelo aparte.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  –  Deputada  Geisa,  quero  também
solidarizar-me com V. Exa. Não é só de agora que tenho dito que a política hoje não
só no Brasil, mas também no mundo é feita quase que exclusivamente para homens.
É difícil uma mulher obter na política espaço. A forma de se disputar eleição é muito
mais  individualizada.  Depois,  quando  se  chega  ao  Parlamento,  os  embates  são
extremamente duros e alguns são em tons intimidatórios. V. Exa. tem razão. Nesse
dia, foi completamente assim. V. Exa. chorou e compreendi o choro porque o embate
foi  intimidatório.  Imagino  para  quem  é  mulher,  vem  aqui  fazer  política  e  não
compreende  que  essa  disputa  tem  de  se  dar  como  se  machos  estivessem  se
enfrentando e se digladiando numa arena. V. Exa. tem toda razão de ter  chorado
porque realmente foi patético o tom como as coisas foram postas.

Mais  do  que  isso,  há  também  um  sentimento  de  criminalizar  uma determinada
política.  Então,  generaliza-se.  Todo  partido  ou  política  com  o  qual  o  outro  não
concorda  é  criminalizado.  Nesse sentido,  procura-se não  discutir  o  conteúdo das
coisas,  mas  bradar,  de  preferência  aos  berros,  para  que  uma  política  seja
desmoralizada não pelo seu conteúdo, mas por aquilo com que ideologicamente não
se concorda.

Isso na Casa tem virado um problema, inclusive já reclamei com alguns deputados.
Devemos ir no conteúdo da disputa. Como já diziam os políticos antigos, as ideias é
que brigam, e não as pessoas. Aqui o tom é de brigarem as pessoas e não as ideias.

Quando  V.  Exa.  saiu  daqui  chorando,  percebi  que  não  era  um  sentimento  de
fraqueza. Como V. Exa. bem disse, era um sentimento de quem não concorda com a
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política feita, a exemplo da política machista, da criminalização e da intimidação das
pessoas.  Não  apenas  V.  Exa.  saiu  aquele  dia  incomodada.  A deputada  Cristina
Corrêa comentou isso comigo; e a deputada Celise Laviola, que está aqui, também
saiu incomodada nesse dia. Eu, particularmente, saí incomodado. Por conta disso,
pedi  à  presidência  que  tivesse  uma  conversa  com  os  deputados  para  ver  se
elevamos o tipo de debate político, a fim de que ele seja feito a partir das ideias.

Hoje, também na comissão, se repetiram os berros por discordância de condução.
Berros porque não concordavam com as ideias e queriam se impor na comissão. Ora,
não é assim que funciona a Casa. Então, compartilho isso com V. Exa., a fim de que
se  faça  o  encaminhamento  de  que  sempre  que  formos  usar  os  microfones
procurarmos ver o conteúdo do debate e não fazer a criminalização, a intimidação e a
política machista, que acaba imperando no Parlamento.

Mas não desista, deputada, é assim mesmo. V. Exa. tem garra e já demonstrou isso
só de chegar a esta Assembleia Legislativa. Imagino a dureza que foi enfrentando a
dupla  jornada  e  os  problemas  que  os  homens  não  têm,  mas  as  mulheres  têm:
problemas  familiares,  que  são  imputados  à  mulher.  As  dificuldades  são  maiores
mesmo,  por  isso  as  mulheres  reivindicam.  Aliás,  foi  criada  recentemente  uma
subsecretaria  das  mulheres  para  que  discutissem  as  políticas  específicas  das
mulheres. Não é à toa  que no Parlamento temos poucas companheiras  e muitos
homens. É um determinado tipo de política que impera. Devemos ser solidários a
vocês. O fundamental é que se acabe a intimidação, porque essa faz parte de uma
política machista. Parabéns, deputada.

A deputada  Geisa  Teixeira*  –  Obrigada.  Então  eram  essas  colocações  que  eu
queria fazer. Gostaria de dizer que, independentemente do partido político, todos os
nobres pares – deputados e deputadas que aqui  se encontram – terão da minha
pessoa o maior respeito. O Parlamento deve sempre dar o exemplo.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* – Gostaria de dizer que conheci tanto o seu
esposo, o nosso saudoso Maurinho, prefeito de Varginha por duas vezes, e V. Exa.,
quando ele estava na administração. Quero manifestar a nossa alegria de tê-la aqui
no Parlamento mineiro. Tenho certeza de que lá, onde o Maurinho está, na maior das
alegrias, ele deve estar muito satisfeito por V. Exa. estar aqui.
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Portanto,  neste  momento  quero  prestar-lhe  solidariedade.  Receba  o  meu  apoio
como líder de governo e pode contar conosco. Acho que estamos vivendo um tempo
de muita intransigência, de intolerância... Já estou encerrando, Sr. Presidente. Acho
que as palavras têm de ser medidas, pensadas e, principalmente, temos de ter uma
postura  airosa,  cordial  e  gentil  com as  pessoas  aqui  dentro.  Isso  é  fundamental.
Portanto, receba a minha solidariedade.

A deputada Geisa Teixeira* – Obrigada. Apenas para complementar,  quero dizer
que sinto muito orgulho de fazer parte do Partido dos Trabalhadores. Como o nobre
deputado  Durval  Ângelo  disse,  na  cidade  de  Varginha,  o  meu  marido  foi  eleito
prefeito, reeleito e terminou a sua administração com 93% de aprovação pelo Ibope.
Agora  estamos  aqui  vivendo  um  novo  momento  através  do  governo  Fernando
Pimentel, que já mostrou para que veio. Tenho a mais plena certeza de que ele fará,
de fato, uma Minas melhor. Muito obrigada a todos.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Muito boa tarde, Sr. Presidente, deputado Hely

Tarqüínio; caríssimos amigos. Quero saudar todos os companheiros, os amigos, a TV
Assembleia, os servidores, os agentes penitenciários e os demais que se encontram
aqui.

Inicialmente eu gostaria de prestar homenagem a nossa querida amiga, professora,
D. Irene Pinheiro, que teve sua homenagem pelo sistema Senai-Fiemg, em Ibirité. Há
muito  tempo  venho  acompanhando  a  trajetória  ímpar  dessa  querida  professora,
semeadora da educação e do amor para o Estado de Minas Gerais, D. Irene Pinheiro,
que esteve muito tempo à frente da Fundação Helena Antipoff. Quero parabenizar o
presidente Olavo pela justa homenagem, parabenizando também os queridos filhos
de D. Irene Pinheiro, o ex-presidente desta Casa, Dinis Pinheiro; Toninho Pinheiro; e
a  nossa  querida  deputada  Ione  Pinheiro,  por  essa  magnífica  e  expressiva
homenagem e por terem sua mãe sempre lembrada. Ela fez lá um discurso muito
bonito referente a sua trajetória na educação.

Mais uma vez quero manifestar a preocupação que sempre tenho e carrego com o
nosso Sul de Minas. Desta vez, quanto à notícia do rompimento do contrato Copasa-
Codemig  com  as  nossas  estâncias  hidrominerais,  quanto  ao  engarrafamento  de
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águas. Refiro-me aos Municípios de Lambari, Caxambu, Cambuquira e Araxá, terra
do deputado Bosco. Muito preocupado fiquei buscando informações da Codemig e,
com o apoio dos nossos pares, provoquei uma audiência pública para o próximo dia
9,  nesta  Casa,  para  conhecer  efetivamente  os  efeitos  desse  rompimento.  Há
funcionários trabalhando. Hoje a riqueza das águas minerais desses municípios já é
muito  conhecida  não somente  nacionalmente,  como também visitada por  turistas.
Então quero, mais uma vez, pedir a participação dos municípios e dos parlamentares
nesta audiência pública, que, com certeza, dará um esclarecimento ao nosso estado
e a nossa comissão.

O deputado Dirceu Ribeiro parece que tem alguma coisa para manifestar. Concedo
a V. Exa. o aparte solicitado.

O  deputado  Dirceu  Ribeiro  (em  aparte)*  –  Meu  caro  deputado,  agradeço  a
oportunidade  deste  aparte,  que  faço  para  comunicar  a  todos,  inclusive  aos
professores  da  PEC  nº  3,  que  protocolamos  um  requerimento  na  Comissão  de
Educação,  assinado  por  mim  e  pelo  deputado  Rogério  Correia,  encaminhando
algumas sugestões para que possamos resolver definitivamente o problema desses
professores, dos serventes, dos que estão nas cantinas, que estão aguardando uma
solução. É um caso de humanidade, que está aí há bastante tempo, e os professores
da nossa região da Zona da Mata estão aflitos, como todo o Estado de Minas Gerais.
Nesta oportunidade, um deputado de primeiro mandato procura beneficiar aqueles
que precisam. E esses professores, esses educadores, que nós estimamos e temos o
dever de defender, estão recebendo hoje uma sugestão. É claro que é uma sugestão
do nosso gabinete,  simples,  que está  passando pelo  crivo  do  governo,  para  que
possamos, juntos, nesta Casa, com o apoio de todos, arrumar uma solução definitiva,
e que seja para a felicidade de todos os professores do Estado de Minas Gerais.
Muito obrigado.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Muito obrigado a V. Exa. Concedo um aparte ao
deputado Sargento Rodrigues e gostaria que V. Exa. também fosse sucinto. Porém,
antes  de  passar  a  palavra  a  V.  Exa.,  eu  gostaria  muito  de  agradecer-lhe  pelo
deferimento e acolhimento para a realização de uma audiência pública no Município
de Andradas. Estaremos lá no dia 16 debatendo segurança pública em decorrência
de requerimento de nossa autoria.



2223
____________________________________________________________________________

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Gostaria, presidente, deputadas e
deputados  que  nos  acompanham,  de  dizer  que  fiquei  muito  triste  com  a  ilustre
deputada Geisa Teixeira, que não teve a coragem e a clareza de citar meu nome aqui
na tribuna. Ela não teve a coragem de citar aqui na tribuna, mas, em seu Facebook,
ela citou e disse uma série de inverdades. O deputado a que ela se referiu dizendo
que  agiu  grosseiramente...  Eu simplesmente,  deputado Mourão,  fiz  um aparte  ao
nosso líder deputado João Leite, cujo texto ela deveria ter tido a coragem de publicar
em sua página no Facebook, na íntegra, que são as notas taquigráficas. Essa é a
parte  que  ela  deveria  ter  publicado.  Ela  disse  que  o  deputado  foi  grosseiro  e
agressivo. Eu disse o seguinte em aparte ao deputado João Leite. (– Lê:) “Fico aqui
tentando entender, deputado João Leite, por que os deputados do PT não defendem
os  trabalhadores  designados.  Será  que  para  eles  esses  trabalhadores  são  lixo,
escória e não trabalhadores? Para mim é diferente. Se fosse a Justiça do Trabalho,
presidente Hely Tarqüínio, todos seriam indenizados no setor privado. Queria ver a
bravura  do  partido  que  disse  que  foi  um  dia  partido  dos  trabalhadores,  que  ia
defender os designados. Vá lá no Pimentel, converse com ele e mande-o buscar a
solução. Vão colocar 68 mil pessoas na rua. A Lei Complementar nº 100, votada por
mim e por vários deputados da base, pelo PMDB e pelo PT, era, na verdade, para
fazer  justiça,  nada  mais  que  justiça.  Onde  estão  os  deputados  do  PT,  bravos
aguerridos, para defender os trabalhadores? Parabéns, deputado João Leite”.

Essa é a fala que a deputada disse que foi aguerrida. Mas, no final do dia, a ilustre
deputada publica o que ela não teve coragem de dizer aqui:  “O lado perverso da
política”. Olhem o título que ela colocou. E continua: “Hoje saí chorando do Plenário.
O deputado Sargento Rodrigues, de forma agressiva e quase aos gritos, colocava em
xeque  a  capacidade  dos  parlamentares  do  nosso  partido  de  se  defenderem.
Estávamos no Plenário eu e a deputada Cristina Corrêa, ambas do PT e em primeiro
mandato, e a voz alta e agressiva do deputado dizendo: 'Onde estão os deputados do
PT? Venham aqui se defender'. A forma foi extremamente grosseira e desnecessária.
Estou  cumprindo  o  meu  papel  parlamentar  com  muito  empenho  e  dedicação,
buscando atender  às  reivindicações  do  nosso povo  mineiro,  sempre  com  ética  e
tratando bem a todos, conforme sempre procedi em minha vida. No Parlamento não é
e não será diferente. Em vez do distrato e da agressividade, devemos, sim, dar bons
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exemplos.  Tenho  muito  orgulho  de  pertencer  ao  PT  e  fazer  parte  do  governo
Fernando Pimentel”.

Para a deputada que não teve a coragem de ler as notas taquigráficas da minha
fala, tive a decência, a sensatez e o equilíbrio de ler a nota que ela publicou em sua
página. Ela disse o seguinte hoje: “O lado perverso da política”. Deputada, será que a
agressividade não parte, inclusive, do seu partido? Não parte do seu partido quando
ele publica uma cartilha com o seguinte título: “Um partido para tempos de guerra”?
Esse é o partido ao qual a deputada está filiada hoje, e reclamando que fui grosseiro,
que fui agressivo. Talvez ela não esteja acostumada com meu jeito de ser, com a
minha personalidade e o meu caráter. Mas posso adiantar a essa deputada que, com
15  anos  e  3  meses  de  mandato,  sou  autor  de  43  leis  nesta  Casa,  inclusive  da
Emenda Constitucional nº 91, que aboliu o voto secreto.

O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Deputado  Sargento,  solicito  a  V.  Exa.  que
termine o aparte.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  –  Deputado  Dalmo,  já  estou
concluindo.  Queria  dizer  mais.  Listei  aqui,  deputado  Dalmo,  alguns  itens  muito
importantes para mostrar à deputada. (– Lê:) “Escândalo do PT nos últimos anos”.
São só 33. Esse, sim, deputada Geisa Teixeira, é o lado perverso da política. É o lado
do mensalão e a sua liderança maior que não sai das páginas. Infelizmente, votei
nesse  moço  em  2002.  Se  arrependimento  matasse,  presidente,  era  um  homem
morto. Este aqui é o lado perverso da política. Dê uma olhada na matéria da revista
Veja desta semana e V.  Exa.  vai  entender  o que estou  falando.  Da minha parte,
deputada  Geisa  Teixeira,  V.  Exa.  pode  ficar  tranquila.  Convivo  aqui  com  as
deputadas, inclusive com a deputada do PT Maria Tereza Lara, que sempre foi da
nossa comissão, deputado João Leite, e sempre a tratamos com orgulho, carinho,
admiração e muito respeito, como trato todas as deputadas desta Casa. Não tem de
fazer  aqui  um viés  machista,  porque  não  cola.  As  notas  taquigráficas  são  muito
claras.  Agora,  lado  perverso  da  política?  Lado  perverso  da  política,  indignação?
Indignação a senhora tem de ter com a corrupção, porque o seu partido está num
lamaçal de corrupção.

Então, presidente, atendendo ao líder Dalmo, encerro dizendo que gostaria muito
que a deputada tivesse feito a leitura das notas taquigráficas. Assim, perceberia que
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em momento algum citei o nome dela. Como ela cita meu nome no Facebook, fiz
questão de vir aqui fazer a leitura da sua nota na íntegra, letra por letra, ponto por
ponto, e mostrar que não houve absolutamente nada disso. Para mim, isso não passa
de um chilique. Apenas isso.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Perfeitamente. Quero, mais uma vez, manifestar
a preocupação que temos com o rompimento da Copasa com a Codemig e ouvir o
deputado  Dilzon  Melo,  que  por  várias  vezes  solicitou  aparte  para  falar  a  esse
respeito, já que aquele município é uma área de atuação política de S. Exa. Acho que
é  muito  importante  trabalharmos  nesse  segmento  e  descobrirmos  as  razões  da
solução anunciada pelo governo quanto aos contratos das águas minerais.  Então,
ouvirei V. Exa. Meu tempo se encerrou?

O presidente – Infelizmente, deputado Dalmo, os apartes consomem o tempo e o
orador não fala. Os deputados deveriam desconfiar que o outro quer um espaço. Mas
o ego fala muito alto aqui dentro.

* – Sem revisão do orador.
O deputado Rogério Correia – Art. 164, presidente.
O  presidente  –  Não  vamos  conceder  o  art.  164  agora.  Primeiro  vamos  ler  as

comunicações da presidência e, a seguir, concederemos o art. 164.
O deputado Rogério Correia – Pois não.
O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Por  obséquio,  presidente.  V.  Exa.  afirmou  que

concederá o art. 164 ao deputado Rogério Correia. Então, da mesma forma, solicito o
art. 164 para este parlamentar.

O presidente – Concederemos dois arts. 164, pois são dois líderes, após a leitura
das comunicações.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O presidente – Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 840/2015, do deputado Sargento Rodrigues, ao Projeto
de Lei nº 1.660/2015, do governador do Estado, por guardarem semelhança entre si e
por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado.

Mesa da Assembleia, 26 de maio de 2015.
Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Palavras do Presidente
A  presidência  informa  ao  Plenário  que  o  Projeto  de  Lei  nº  1.503/2015,  do

governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  para  a  elaboração  da  lei
orçamentária  para  o  exercício  financeiro  de  2016  e  dá  outras  providências,  foi
publicado no  Diário  do Legislativo de quinta-feira,  dia 21/5/2015,  e distribuído em
avulso,  por  meio  eletrônico,  às  deputadas  e  aos  deputados  na  mesma  data.  A
presidência informa, ainda, que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas ao
projeto na Comissão de Fiscalização Financeira teve início no dia 22/5/2015 e será
encerrado no dia 10/6/2015.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 855 a 859/2015, da Comissão
de  Fiscalização  Financeira.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do  Regimento
Interno.

Leitura de Comunicações
–  A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:
de  Cultura  –  aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  20/5/2015,  dos

Requerimentos nºs  596/2015,  da Comissão de Direitos Humanos,  e 625/2015,  do
deputado Thiago Cota;

e de Assuntos Municipais – aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 26/5/2015,
dos  Requerimentos  nºs  761  a  764/2015,  do  deputado  Ivair  Nogueira  (Ciente.
Publique-se.);

e pelo deputado Rogério Correia – indicando o deputado Professor Neivaldo para
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membro  efetivo  da  Comissão  de  Segurança  Pública  (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, o Requerimento Ordinário nº 1.371/2015, da deputada
Ione Pinheiro, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.334/2014; os
Requerimentos  Ordinários  nºs  1.372  e  1.373/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que
solicita  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.354  e  5.355/2014,
respectivamente;  e  os  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.374.  1.375,  1.376,  1.377,
1.378,  1.379,  1.380,  1.381,  1.382,  1.383,  1.384,  1.385,  1.386,  1.387,  1.388  e
1.389/2015,  do  deputado  Elismar  Prado,  em  que  solicita  o  desarquivamento  dos
Projetos de Lei nºs 977, 978, 979, 1.143, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.657, 1.658,
1.674, 1.716, 1.717, 1.778, 2.554 e 2.590/2011, respectivamente.

O presidente – Deixarei algo bem claro, porque do contrário vai virar uma sequência
de  artigos.  Deputado  Sargento  Rodrigues,  V.  Exa.  já  falou.  Espero  que  V.  Exas.
tenham em mente que precisamos de tranquilidade para, no campo das ideias, nos
posicionar.  Precisamos  de  uma  atmosfera  –  usarei  uma  palavra  complicada  –
“noosférica”,  espiritual,  para  ver  se  conduzimos  esta  reunião.  Do  contrário,  não
teremos como prosseguir. Com a palavra, pelo art. 164, o deputado Rogério Correia.
Depois,  o  deputado  Gustavo  Corrêa.  Temos  de  conduzir  os  trabalhos  com
neutralidade, com disciplina para que alcancemos nossos objetivos.

O deputado Rogério Correia – Presidente, antes usar o art. 164, vou pedir a V. Exa.
uma questão de ordem. Queria que V. Exa. escutasse. Não quero mais o art. 164, da
forma como V. Exa. o está concedendo. Vou fazer uma questão de ordem. É uma
questão de ordem real.

O  presidente  –  Quero  parabenizá-lo.  Temos  de  amainar  aqui  o  clima.  Vamos
respeitar as opiniões sem ataques que possam atingir a dignidade de cada um.

Questões de Ordem
O deputado Rogério Correia – Muito bem, presidente. Vou suscitar realmente uma

questão de ordem. Antes  disso,  gostaria  de  mandar  um  abraço para  os  agentes
penitenciários que estão aqui. Vários agentes dos concursos de 2011 e de 2012 já
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foram  chamados.  Os  concursados  de  2013  estão  terminando  o  curso  e  estão
parados,  mas estamos  nos  solidarizando com vocês  e  vamos  trabalhar  para  que
rapidamente vocês recomecem. Sejam bem-vindos. Vamos resolver essa questão. O
deputado Cabo Júlio  também está olhando a questão dos contratos. Ele está nos
ajudando  muito,  está  aguerrido  nessa  questão.  Sejam  bem-vindos.  Presidente,  a
questão  de  ordem  é  a  seguinte:  pedi  a  V.  Exa.  o  art.  164,  porque,  em  meu
entendimento, meu partido foi citado de maneira pejorativa, e queria dar a resposta
ao que foi dito. V. Exa. inventou agora o art. 164 preventivo. Há o  habeas corpus
preventivo,  e  V.  Exa.  inventou  o  art.  164  preventivo.  Sem  que  eu  tivesse  citado
absolutamente  ninguém,  um  deputado  solicitou  também  o  art.  164.  V.  Exa.  me
concedeu  o  art.  164,  tendo  o  meu  partido  sido  citado  de  maneira  ofensiva,  e
concedeu também a outro deputado, cujo partido não foi citado. Então, presidente,
vou abrir mão da minha palavra.

O presidente – Abrindo mão, solicitaria ao deputado Gustavo Corrêa que tivesse a
mesma compreensão.

O deputado Rogério Correia – Só quero dizer a V. Exa. que vou abrir mão da minha
palavra,  porque  não  posso  utilizar  do  art.  164  para  defender  meu  partido  se,
previamente, outro poderá novamente atacá-lo, porque já ganhou o  habeas corpus
preventivo,  o  art.  164  preventivo.  V.  Exa.  não  está  me  concedendo  o  art.  164
realmente como ele é. Por  causa disso,  presidente, vou preferir  não utilizá-lo.  Na
minha opinião, é uma análise equivocada que V. Exa. faz da cessão do art. 164 a
outro que nem sequer foi citado. Dependendo do que o deputado Gustavo Corrêa
disser, já peço o art. 164 preventivo.

O presidente – Não tenha dúvidas de que ele será concedido.
O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Possivelmente,  sou  bem  mais  novo  neste

Parlamento que o deputado Rogério Correia, mas V. Exa., de forma brilhante, vem
presidindo os trabalhos desta Casa. Na última semana ou nos últimos 15 dias, numa
reunião realizada no 23º andar desta Casa, foi acordado entre os líderes, que ali se
encontravam para o bom funcionamento  do Parlamento e o  bom andamento dos
nossos trabalhos, que, quando fosse dado para qualquer um dos dois lados o art.
164,  ele  seria  concedido  à  outra  parte  também.  Por  sinal,  o  deputado  do  Bloco
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Independente gostaria de ter o art. 164, mas ficou acordado que ele seria concedido
para o lado da situação e o lado da oposição. Conhecemos também um pouco o
Regimento desta Casa. Se fôssemos seguir o Regimento na íntegra, possivelmente
esta reunião de hoje não estaria acontecendo, muito menos outras reuniões que já
foram realizadas, sobretudo na manhã de hoje. Cabe à oposição cumprir e aceitar os
acordo feitos por V. Exa. Da mesma forma, abro mão da minha palavra, como fez o
deputado Rogério Correia, até porque V. Exa. tem cumprido exatamente o que foi
acordado aqui entre os líderes. Queria parabenizar V. Exa e dizer que aqui não há
habeas corpus preventivo.  Habeas corpus preventivo outros cidadãos se utilizaram
dele,  sobretudo  no  Congresso  Nacional,  quando  prestaram  determinados
depoimentos em CPI.

O presidente – Quero agradecer a V.  Exa.  e ao deputado Rogério Correia pela
compreensão e pela convergência,  no sentido do transcurso da reunião de forma
pacífica.

O deputado João Leite – Sr. Presidente, eu não poderia deixar de chamar a atenção
da população de Minas Gerais para a ida do governador Pimentel e de sua esposa a
um  almoço  em  Inhotim,  juntamente  com  o  presidente  da  Cemig.  Foram  dois
helicópteros... (– Manifestação nas galerias.)

O presidente – O posicionamento político, as reivindicações, têm de ser feitas num
clima  humanístico,  de  compreensão  mútua.  Portanto,  peço  silêncio  para  que  o
deputado João Leite expresse o seu pensamento.

O deputado João Leite – Muito obrigado,  presidente.  Domingo,  duas aeronaves
foram deslocadas até Inhotim. O jornal mostra os helicópteros Dolphin e Esquilo, da
Cemig,  levando  o  governador  a  Inhotim  para  almoçar.  Imaginem  a  situação!  Os
agentes estão aguardando tomar posse, e o governador está gastando o dinheiro do
contribuinte almoçando em Inhotim. Em nota oficial, divulgaram que ele foi lá para
continuar a parceria do governo com o Instituto. É interessante, pois com o Palácio
das Artes e o Circuito Cultural da Praça da Liberdade isso não ocorre, por se tratarem
de parcerias público-privadas. Mas em Inhotim descem dois helicópteros do governo
para almoçar. Não é possível gastarem tão mal assim o dinheiro do contribuinte em
Minas Gerais. Vejo o presidente da Comissão de Saúde, deputado Arlen Santiago,
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lutando por  mais  recursos  para o  setor.  Enquanto  isso,  o  governador  gasta  mais
dinheiro para almoçar de helicóptero com a primeira-dama. É lamentável o mal uso
do dinheiro do contribuinte em Minas Gerais. E vai inaugurar a Coca-Cola em Itabirito
também. Obrigado.

O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, solicito o encerramento da reunião, haja
vista que não há quórum para continuar os trabalhos.

Encerramento
O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 27, às 9 e às 18 horas, nos termos
do edital de convocação, e para ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (– A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 25/5/2015

Presidência do Deputado João Leite
Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição da Mesa – Registro de Presença – Execução do Hino de Israel e do
Hino Nacional – Exibição de Vídeo – Palavras do Presidente – Entrega de Placa –
Palavras  do  Sr.  Salvador  Ohana  –  Palavras  do  Sr.  Lior  Ben  Dor  –  Palavras  do
Presidente – Apresentação Musical – Encerramento – Ordem do dia.

Comparecimento
– Comparecem os deputados:
Dalmo Ribeiro Silva – Duarte Bechir – João Leite.

Abertura
O presidente (deputado João Leite) – 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 Duarte  Bechir,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Destinação da Reunião
O locutor – Destina-se esta reunião a homenagear o Estado de Israel.

Composição da Mesa
O locutor – Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Salvador Ohana,

presidente  da  Federação  Israelita  do  Estado  de  Minas  Gerais;  vereador  Pablito,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; vereador Heleno de Abreu, da
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Lior Ben Dor, ministro da Embaixada de Israel
no Brasil; Sérgio Pitchon, cônsul honorário da Polônia em Minas Gerais; Alfred Parish
Júnior,  cônsul  adjunto  do  Reino  do  Marrocos;  Marcelo  Guimarães,  presidente  do
Museu da História da Inquisição; Samuel Flan, presidente da Unimed BH; e rabino
Avraham Katri.

Registro de Presença
O  locutor – Gostaríamos de registrar  a presença dos Exmos. Srs. Jaime Aronis,

diretor executivo da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais; Márcio Kac, vice-
presidente da Federação Israelita de Minas Gerais; Jacques Ernest Levy, presidente
do  Instituto  Histórico  Israelita  Mineiro;  Noel  Charnizon,  diretor  da  Congregação
Israelita Mineira; Naftale Katz, conselheiro da Federação Israelita; e Marcos Brafman,
conselheiro e ex-presidente da Federação Israelita; e das Exmas. Sras. Nicia Back
Sternick, representante da Wizo, e Ana Zarnowski, presidente da Na'Amat Pioneiras
Belo Horizonte.

Execução do Hino de Israel e do Hino Nacional
O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o Hino de Israel e, em seguida, o Hino

Nacional, ambos interpretados pela cantora Paola Giannini.
– Procede-se à execução dos hinos.

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, para seu pronunciamento, o deputado João Leite, autor

do requerimento que deu origem a esta solenidade.
Palavras do Presidente

Boa noite a todos. É um prazer estarmos juntos. São tantos anos! É uma alegria
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recebê-los novamente na Assembleia Legislativa para comemorar esse evento tão
importante da história, aguardado por todos: a independência de Israel, a volta do
povo para a terra prometida. É com muita alegria que, novamente, honramos juntos o
Eterno e essa pátria tão querida.

Quero saudar o Sr. Salvador Ohana, presidente da Federação Israelita do Estado
de Minas Gerais, e o Sr. Lior Ben Dor, ministro da Embaixada de Israel no Brasil.
Embaixador,  obrigado  pela  presença,  leve  os  cumprimentos  da  Assembleia
Legislativa. Cumprimento o Exmo. Sr. Sérgio Pitchon, cônsul honorário da Polônia em
Minas  Gerais.  Estava  me  lembrando  de  que  precisamos  voltar  a  Israel  para
experimentar  as  novidades.  O  ministro  trouxe  algumas  novidades  da  culinária
maravilhosa de Israel  para degustarmos. Saúdo o Sr.  Alfred Parish Júnior,  cônsul
adjunto  de  Marrocos;  o  Exmo.  vereador  Pablito,  2º  vice-presidente  da  Câmara
Municipal  de  Belo  Horizonte,  representando-a;  o  Exmo.  Sr.  Heleno  de  Abreu,
vereador  de  Belo  Horizonte,  meu irmão;  o  Sr.  Marcelo Guimarães,  presidente do
Museu da História da Inquisição. Muito obrigado pela presença e pelo trabalho que
vem realizando, ao coletar informações tão fundamentais da história. Você e Jack
Levin fazem um trabalho muito bonito na busca dos sítios históricos da presença
judaica em Minas Gerais.  Sem dúvida,  você vem dando uma grande contribuição
para  resgatar  a  história  do  nosso  estado,  do  nosso  país,  especialmente  dessa
presença tão forte e tão especial dos judeus em Minas Gerais.

Agradecemos muito a presença do Sr. Samuel Flan, presidente da Unimed BH, e do
rabino  Avraham Katri.  Quero saudar,  com muita  satisfação,  a presença do pastor
Arlécio  Franco,  grande  líder  batista  mundial,  que,  várias  vezes,  foi  presidente  da
nossa convenção batista, que está aqui com a sua esposa Tânia. Agradeço também a
presença do pastor da Igreja Batista do Barro Preto. Muito obrigado pela presença.
Obrigada pela presença dos vários pastores e irmãos amigos de Israel, que fizeram
questão de estar presentes neste momento.

Costumava dizer para Max Golgher que ele não conhecia a quantidade de amigos
que Israel tem. Ela tem alguns inimigos, mas são muito mais amigos que inimigos;
são muito mais os que amam, e todos eles muito devotos e participantes da história
desse povo tão amado.
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Queria ler um versículo da palavra de Deus. Gênesis 26:25 diz: "Então edificou ali
um altar, e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda; e os servos de Isaque
cavaram ali um poço".

Em tempos de escassez de água, o termo crise hídrica está em alta. Em meio à
necessidade  de  economia,  racionamento  é  a  palavra  de  ordem.  A  população
brasileira foi  pega de surpresa em relação à falta d'água em vários estados e, de
repente,  se viu  torcendo para  que houvesse chuvas  e  vivendo em circunstâncias
nunca antes vividas. Por aqui, a questão é: como administrar tal problema? Algo que
não parecia problema para nós, brasileiros.

Lembro-me da delegação que foi à Israel, da qual eu fazia parte. Estavam conosco
Marcos Brafman, Sérgio e vários outros, como Xaxá e Sílvio Musmam, levando o
governador  Anastasia.  Fui  representando  a Assembleia  Legislativa.  Tivemos  uma
reunião no Instituto Weizmann, que possui 99 prédios de pesquisa, algo fantástico;
não  dá  vontade  de  sair  do  lugar.  O  pesquisador  nos  fez  uma  apresentação  e
mostrava especialmente o novo dispositivo pesquisado por Israel, que liberava por
gotejamento a água, e não mais espontaneamente, mas por solicitação da raiz da
planta. E um dos representantes do nosso governo disse: "No Brasil não precisamos
disso. O Brasil tem abundância de água". O pesquisador respondeu: "Por isso vocês
molham tanto as folhas, dá tanto fungo e precisam de tanto defensivo agrícola, não
é? A planta não quer água na folha, quer na raiz”. Depois de ouvir isso eu quis me
esconder  debaixo da mesa. Naquele tempo em que estivemos lá – e faz poucos
anos,  não  é,  Sérgio?  –,  não imaginávamos  que  teríamos  problemas  de  água no
Brasil. E hoje vivemos uma crise hídrica.

O  Estado  de  Israel,  país  semiárido  com  grandes  períodos  de  estiagem  e  que
historicamente tratou a água com a responsabilidade que um bem essencial merece,
encontrou maneiras para driblar o clima hostil e fez com que o país desenvolvesse
uma  boa  estrutura  para  a  prática  da  agricultura,  economizasse  uma  quantidade
significativa da água e evitasse uma possível falta d'água para a sua população.

Todo  esse  feito,  unido  à  determinação  da  população,  possui  uma  causa:  a
tecnologia. Israel desenvolveu tecnologias extremamente exitosas e inovadoras para
a solução de um problema que parecia inevitável, devido às condições climáticas do
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país. Para a agricultura, o engenheiro israelense Simcha Blass criou o sistema de
irrigação por gotejamento, um sistema simples que, por meio do uso de bombas de
baixa vazão, possui uma economia de 60% de água e também consome 50% menos
energia que outros sistemas. Além de toda essa grande economia, o sistema permite
que a planta receba a quantidade exata de água para o seu desenvolvimento, o que
eleva a produção com qualidade. Uma das razões de se obter maior produtividade
em irrigação por gotejamento se deve à capacidade de este sistema irrigar a parte do
solo onde estão as raízes da planta de forma muito precisa, constante e sem expulsar
todo  o  ar  desse  solo.  Assim,  as  raízes  têm  sempre  água  facilmente  disponível,
nutrientes e oxigênio, pois respiram para realizar seus processos metabólicos e de
crescimento.

Visando o  bem-estar  de  sua população,  além  de uma forma alternativa  para  o
abastecimento de água em várias regiões, Israel vem se consolidando pioneiro na
tecnologia de dessalinização da água do mar. Atualmente o país conta com quatro
usinas de dessalinização em seu território. Elas fornecem 500.000.000m3 de água
por ano, dos 750 milhões consumidos domesticamente no país. A dessalinização, que
é um processo que acontece de forma rápida, consiste na retirada do sal da água, o
que a torna potável. Graças a esse processo, 67% da população já consomem água
proveniente do Mediterrâneo, o que evita de forma satisfatória uma iminente crise
d'água. Além disso, a dessalinização proporciona a recuperação das fontes naturais
do país, desgastadas por anos de estiagem. Já o esgoto de Tel Aviv é 100% tratado e
usado para irrigar plantações no deserto. Para ser purificado, o esgoto é bombeado
para  dentro  da  terra  e  novamente  retirado,  passando  por  tratamentos  físicos,
químicos e biológicos na maior estação de tratamento do Oriente Médio, o Shafdan.
Depois, a água percorre cerca de 100km por dutos até o deserto do Neguev, onde
irriga as plantações.

Israel  vem  se  mostrando  extremamente  eficiente  em  relação  às  soluções
necessárias para a manutenção da qualidade de vida de sua população. Outro dia,
Israel recebeu uma homenagem em Uberlândia: uma legislação reconhecendo sua
independência  por  parte  daquela  cidade.  Estivemos  lá  com  os  líderes,  com  o
Salvador, Naftale Katz, Xaxá e Silvio Musman, todos presentes em Uberlândia. Foi
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muito interessante, pois, depois de toda a apresentação, um dos representantes da
prefeitura de Uberlândia falou que já estavam tratando disso.

Lembro-me de que quando comentei – eu estava impressionado – sobre a nova
tecnologia do gotejamento, do pedido das raízes da planta com um amigo, e ele me
disse: “Lá no quintal de casa eu tenho feito essa observação”. É mais ou menos o
orgulho da humildade daquele representante da prefeitura de Uberlândia que acha
que  sabemos  de  tudo.  Corremos  um  sério  risco,  pois  ainda  temos  orgulho.  Nós
achamos que nossas fontes são intermináveis, achamos que podemos utilizá-las sem
nenhuma responsabilidade.  Não aprendemos com Israel.  Da Mesa da Assembleia
Legislativa,  espero  que  a  voz  de  todos  daqui  seja  ouvida.  Esperamos  que,  com
humildade,  o  Brasil,  esse gigante,  busque  em  Israel  outro  gigante  da  tecnologia,
tecnologias que poderão nos ajudar neste momento muito grave da água no País. Lá,
o pensamento de bem-estar e o de comportamento sustentável  caminham juntos.
Atualmente,  considerando  as  condições  hídricas  do  nosso  planeta,  a  criação  de
novas tecnologias para a utilização de água é algo imprescindível. Esse é mais um
exemplo que Israel vem dando para o mundo. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor – Neste momento, o deputado João Leite, representando o presidente da

Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes, fará a entrega de placa alusiva a
esta homenagem ao Sr. Salvador Ohana, presidente da Fundação Israelita do Estado
de Minas Gerais. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “A extensão
territorial é reduzida, mas o desenvolvimento é imenso. Assim é Israel, país único em
índices socioeconômicos e culturais, nação que transforma dificuldades em incentivos
para  crescer.  Do  deserto,  que  ocupa  a  maior  parte  de  seu  território,  brota  a
autossuficiência  na  produção  de  alimentos.  Da  escassez  hídrica,  originam-se
tecnologias  de  ponta  em reuso,  dessalinização e  controle de  perdas de  água.  E,
apesar  da crise econômica mundial,  Israel  não deixou de crescer:  sua renda  per
capita  é invejável  e seus investimentos em educação, saúde e pesquisa científica
estão entre os maiores do mundo. Nos 67 anos de sua fundação, o Estado de Israel
recebe da Assembleia Legislativa de Minas Gerais justa homenagem”.

O deputado João Leite – Quero convidar  o vereador  Heleno de Abreu para me
acompanhar nessa entrega.
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– Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Salvador Ohana

Boa  noite  a  todos.  Cumprimento  meu  amigo,  deputado  João  Leite,  autor  do
requerimento que deu origem a esta homenagem; Exmo. Sr. Lior Ben Dor, ministro da
Embaixada de Israel no Brasil  que, de pronto aceitou nosso convite.  Agradeço ao
restante dos membros da Mesa e ao vereador Pablito, que sempre está presente;
nosso querido vereador Heleno e todos da Mesa. Cumprimento os presidentes e ex-
presidentes  das  entidades  judaicas,  diretores  que  estão  comigo  na  Federação;
vereadores e deputados, convidados ilustres, senhores e senhoras.

É  uma honra  para  mim  representar  a  Federação Israelita  do  Estado  de  Minas
Gerais nesta tão especial sessão solene, que rende justa e merecida homenagem ao
Estado de Israel, em comemoração aos 67 anos de sua instituição, no dia 14/5/1948,
numa histórica sessão da Organização das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro
Dr. Oswaldo Aranha.

Nobre  deputado  João  Leite,  receba  os  meus  aplausos  pela  bela  iniciativa  de
requerer pela 10ª vez consecutiva esta reunião especial de comemoração ao Dia da
Independência do Estado de Israel. Agradecemos também ao presidente desta Casa,
deputado Adalclever Lopes, por esta iniciativa.

Israel é um país jovem. Apesar de sua rica história milenar, tem apenas 67 anos de
instituição. É uma nação amadurecida, uma democracia consolidada e uma potência
com destaque no cenário mundial.

Israel  é  reconhecido  mundialmente  em  vários  setores,  como  por  exemplo  a
medicina, a tecnologia, a engenharia e a agricultura, entre outros. O ministro Lior vai
nos contar um pouco de Israel e das coisas que esse país faz para o mundo.

O mais importante é a convivência harmônica da comunidade judaica brasileira,
sempre ativa, participando e contribuindo sempre para o progresso do nosso querido
Brasil.

O Brasil é maior do que seus desafios, porque pode contar com gente que pensa no
País. Gente que quer transparência, honestidade e competência. O Brasil não é um
grupo, um segmento, um partido. O Brasil é maior do que isso. O Brasil somos nós.
Portanto,  cabe a nós estabelecer essa brasilidade e transformar o eterno país do
futuro no país do presente.
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Gostaria de convidar a todos para a 24ª Festa de Israel, que será realizada neste
domingo,  dia  31  de  maio,  na  Praça  de  Israel.  Não  percam,  vai  ser  ótima  como
sempre.

Para finalizar, comunico a todos que, no dia 29 de agosto deste ano, numa iniciativa
da Federação Israelita  do  Estado de Minas Gerais,  juntamente com a  Federação
Israelita de São Paulo, traremos a Orquestra Sinfônica de Jerusalém para o único
concerto na Sala Minas Gerais. Agradeço. Não sei se posso falar dos patrocinadores,
mas, entre vários, o Instituto Unimed está nos ajudando para que possamos viabilizar
a vinda de uma orquestra tão renomada e com 90 membros. Se Deus quiser, será no
sábado, dia 29 de agosto.

Novamente agradeço ao João pela iniciativa. Ele sempre está à disposição para
tudo que precisamos, não é, Marcos? Tudo que precisamos o João está sempre aí.
Assim como o Pablito, o Heleno. Sempre que precisamos de algo recorremos aos
amigos, que sempre nos dão ajuda, socorrem-nos para que consigamos fazer mais e
mais por Minas Gerais e pelo Brasil. Muito obrigado, boa noite.

Palavras do Sr. Lior Ben Dor
Sr.  Presidente,  deputado  João  Leite  –  deputado  e  amigo;  Salvador  Ohana,

presidente da comunidade judaica; integrantes da Mesa, que a compartilham comigo,
boa noite!  Shalom!  Foi  muito emocionante escutar,  como no ano passado, o hino
nacional de Israel, Hatikva, interpretado pela cantora e acompanhado por muitos dos
presentes, que conhecem, sabem o significado da letra dessa canção, porque tem
relação  com  o  objetivo  desta  reunião.  É  uma  grande  honra,  um  privilégio,  uma
enorme satisfação para mim, como representante do Estado de Israel, celebrar os 67
anos da independência do Estado de Israel.

Estamos compartilhando um momento muito especial. Para poder celebrar, a cada
ano, nossa data nacional, temos que trabalhar incansavelmente para a sobrevivência
de nosso estado e o bem-estar dos cidadãos israelenses. Temos que fazer muito
esforço ao longo do ano porque os desafios e as dificuldades são diversos. Nunca
podemos fechar os olhos e jamais podemos ficar de braços cruzados.

Sempre lembramos que voltamos para nossa terra depois de quase 2 mil anos para
permanecer e para nunca mais abandonar nosso lar nacional. Dá-nos muita alegria
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celebrar  nosso aniversário  nacional  com os amigos brasileiros  – e,  aqui  em Belo
Horizonte,  temos  muitos  amigos.  Faz  cinco  dias,  na  Câmara  dos  Deputados,  no
Congresso Nacional, também celebramos os 67 anos da independência do Estado de
Israel, e essa sessão solene foi realmente uma demonstração muito clara da amizade
existente  entre  o  povo brasileiro  e  o  israelense,  entre  as  sociedades  brasileira  e
israelense. Além disso, há sete dias, também celebramos, na Câmara Legislativa do
Distrito Federal, 67 anos do Estado de Israel.

Senhoras  e  senhores,  a  amizade  entre  o  Brasil  e  Israel  se  manifesta  na
cooperação,  que  é  muito  ampla,  em  diversas  áreas:  no  intercâmbio  cultural,  no
comércio e nos projetos econômicos, no turismo – 60 mil brasileiros vão, a cada ano,
para Israel, e também milhares de turistas israelenses vêm para o Brasil –, na área
acadêmica e científica, na pesquisa tecnológica, na visita dos deputados e senadores
a Israel, no diálogo político e diplomático, que é muito aberto e sincero. Mas essa
cooperação não para aqui. É possível muito mais, o potencial é grande, e depende só
de nós, juntos, desenvolver, cada vez mais, essa parceria.

Valorizamos muito o apoio que vocês nos dão; apreciamos essa parceria e amizade
e queremos que saibam que tudo isso chega ao nosso coração. Shalom para o Brasil
e  para  o  povo  brasileiro.  Shalom,  paz!  Shalom para  Israel,  paz  para  Jerusalém!
Agradecemos muito. Obrigado.

O locutor  –  Com a  palavra,  o  deputado  João  Leite,  para  que  se  pronuncie  na
condição de representante do deputado Adalclever Lopes, presidente desta Casa.

Palavras do Presidente
Na  verdade,  como  o  Júnior  anunciou,  eu  faria  a  leitura  da  manifestação  do

presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  deputado
Adalclever Lopes, mas antes queria trazer uma mensagem do senador Aécio Neves,
com quem tive uma reunião hoje à tarde, em seu apartamento. Logo após, ele viajaria
para Brasília, mas pediu-me para trazer a toda a comunidade seu abraço e dizer que
ele  não  se  esquece  de  sua ida  a  Israel.  Ele  a  lembrava hoje,  na  conversa  que
tivemos,  e  espera  um  novo  convite,  gostou.  Emocionou-se  muito,  dizia,
especialmente  com  Jerusalém  e  sua  história.  Está  aguardando  –  viu,  Graça,
Salvador, Sérgio? – um novo convite para voltar a Israel.
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Queria também reforçar o convite do Salvador para domingo, na Praça de Israel. É
possível ir – viu, pastor Arlécio? – depois do culto. A Tânia vai gostar. Imagino que já
esteja  inscrita  para  o  dia  29  de  agosto  com  a  orquestra.  A Tânia,  que  é  uma
maestrina, vai gostar muito da nossa orquestra, que estará aqui. Quero convidar a
todos. De vez em quando ganho falafel de presente. Não é fácil, mas já estou inscrito
na fila do falafel. É gostosíssimo. Domingo eu estarei lá. Tenho que fazer uma viagem
no domingo, mas não perco a nossa festa de Israel na nossa praça. Estão todos
convidados. Podemos comparecer porque é depois do culto. Pastor Arlécio e pastor
Délcio, convoquem a Batista do Barro Preto; têm que levar o pessoal todo.

Passo a ler então a manifestação do presidente Adalclever Lopes. (– Lê:)
“Nesta celebração dos 67 anos do Estado de Israel, o Parlamento mineiro presta

homenagem a todo o povo judeu e em especial à colônia judaica de nosso estado,
tão integrada à vida econômica, social e cultural de Minas Gerais.

O moderno Estado de Israel  surgiu no dia 14/5/1948, seguindo uma decisão da
Assembleia  Geral  das  Nações  Unidas,  que  reconheceu  o  direito  irrevogável  do
estabelecimento de uma nação judaica.

Foi então relevante a ação do Brasil, com o empenho do nosso diplomata Osvaldo
Aranha, para que nascesse o país. Ainda tão jovem, Israel espelha uma das mais
antigas  e  influentes  culturas,  sempre  presente  na  longa  marcha  histórica  da
humanidade.

Herdamos do povo judeu alguns dos mais importantes pilares da civilização, não
bastasse termos em comum os fundamentos de nossa espiritualidade, contidos no
Livro dos livros.

Seria preciso a terrível experiência do holocausto, com seus 6 milhões de mortos
pelo nazismo, para que, diante de tamanho sacrifício, pudessem os judeus regressar
à pátria de origem, movidos pela degradação da vida na Europa e pelas perseguições
sofridas na Segunda Guerra Mundial.

Desde então, vem sendo construído um Estado moderno e democrático, mesmo em
constante tensão com sua vizinhança ou com os palestinos presentes no mesmo
território.

Minas tem forte ligação com o povo judeu, sobretudo nas áreas econômica, social e
tecnológica. Belo Horizonte, desde sua origem, contou com a presença dinâmica de



2240
____________________________________________________________________________

empreendedores  judaicos.  Recentemente,  em  2011,  a  inauguração  do  Consulado
Honorário de Israel na capital mineira tornou ainda mais fortes os laços entre Minas
Gerais e Israel.

O Brasil, que passa por enormes problemas no setor de abastecimento de água,
pode aprender muito com a experiência israelense, que vem lidando há mais de 60
anos com a escassez do precioso líquido, desenvolvendo o reuso, a dessalinização e
as técnicas de irrigação como formas de combater a escassez.

Ao compartilhar seu conhecimento na gestão dos recursos hídricos, exatamente no
momento em que o País passa por uma grave crise de abastecimento, os israelenses
dão mais um passo para fortalecer a cooperação entre os dois povos.

Continuaremos, como nos últimos anos, comemorando nesta Casa o aniversário de
independência do Estado de Israel, sempre confiantes em seu desenvolvimento, tão
importante na configuração do futuro de todo o nosso planeta. Muito obrigado.”

Assina  o  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,
deputado Adalclever Lopes, que já se comprometeu a, nos próximos anos, repetir
esta reunião especial. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor – Convidamos os presentes a apreciar mais uma apresentação da cantora

Paula Gianinni,  que interpretará a canção  Erev Shel Shoshanim e, em seguida, a
canção Osse Shalom.

– Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O presidente – A presidência manifesta a todos seus agradecimentos pela honrosa
presença  e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,  convocando as
deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas,  com a
seguinte a ordem do dia: (– A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
26/5/2015.). Levanta-se a reunião.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª
LEGISLATURA, EM 13/5/2015

Às  15h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fabiano
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Tolentino, Emidinho Madeira, Inácio Franco e Antônio Carlos Arantes, 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 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 a votar proposições da comissão. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de  proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.418/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  da
Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  para  debater,  em  audiência
pública, a cadeia produtiva de leite, durante a Exposição Brasileira de Agronegócio do
Leite – Megaleite 2015 –, a ser realizada em 30 de junho deste ano, no Município de
Uberaba;

nº  1.419/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ofício ao presidente desta Casa solicitando a realização semanal, na
Praça da Assembleia, de Feira de Agricultura Familiar e Urbana, nos moldes da feira
que é realizada na Cidade Administrativa pelo governo do Estado, inclusive com a
oferta de produtos do artesanato mineiro;

nº  1.420/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  pedido  de
informações  acerca  do  status  da  implementação  do  Programa  de  Aquisição  de
Alimentos – PAA – Familiar;

nº  1.421/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  pedido  de
providências  para  elaborar  estudo  objetivando  substituir  produtos  industrializados,
vendidos em máquinas de autosserviços localizadas em prédios  da administração
pública  direta  e  indireta  do  Estado,  por  produtos  naturais,  como frutas,  saladas,
iogurtes, sanduíches naturais, entre outros;

nº  1.422/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Agrário  pedido  de
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providências  para  ampliar  a  Feira  da  Agricultura  Familiar  e  Urbana  da  Cidade
Administrativa, bem como torná-la permanente e aumentar sua periodicidade.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.668/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Antônio  Augusto  Junho  Anastasia,  senador  da
República,  e  com o  Sr.  Carlos  Melles,  deputado federal,  cumprimentando-os pela
conclusão da Rodovia Nova Resende-Bom Jesus da Penha e pela recuperação de
mais de 500 quilômetros de rodovias em toda a nossa região;

nº  1.669/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado manifestação de repúdio pela outorga,  no
último  dia  21  de  abril,  da  Medalha  da  Inconfidência  ao  Sr.  Pedro  Stédile,  que
comanda ações reprováveis de movimentos à margem da lei, particularmente o MST,
cujos objetivos violam acintosamente os mais elementares princípios democráticos,
organizando e promovendo invasões de terra e  depredações de laboratórios  pelo
País;

nº  1.670/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Conselho Monetário Nacional – CMN – pedido de providências para
a aprovação do aumento do preço mínimo do café arábica para R$ 430,00 a saca de
60kg, atingindo, assim, um denominador comum capaz de atender as expectativas do
setor cafeeiro e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio macroeconômico;

nº  1.671/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC – e ao
Conselho Nacional de Política Cafeeira – CDPC – pedido de informações sobre quais
ações de  marketing foram feitas com recursos do Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira – Funcafé –;

nº  1.677/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  –
Seapa  –  pedido  de  providências  para  reaproveitar  os  projetos  de  associações,
entidades e órgãos públicos que se habilitaram em 2014 ao processo de seleção do
Fundo Estadual de Café – Fecafé – e que não foram contemplados, sendo a sua
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grande maioria de mecanização agrícola, o que contribuirá significativamente para o
desenvolvimento da cadeia produtiva do café;

nº  1.678/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais –
Crea-MG  –  pedido  de  providências  para  a  imediata  suspensão  da  proposta  de
implementação,  ainda  este  ano,  de  fiscalização  no  agronegócio  das  áreas  que
incluem desde o plantio,  do imóvel  rural  até as  agroindústrias, e da exigência da
presença de um responsável técnico;

nº  1.679/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  viabilizar
recursos da Lei Orçamentária Anual – LOA –, exercício de 2016, com a finalidade de
destinar verbas para os parques de exposições e para as sedes dos sindicatos rurais;

nº  1.680/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  priorizar,  no
programa  estruturador  Caminhos  de  Minas,  a  execução  nas  Rodovias  Nova
Resende-Conceição Aparecida, Jacuí-Fortaleza de Minas, São Sebastião do Paraíso-
Guardinha,  Monte  Santo  de  Minas-Milagres,  Muzambinho-Caconde,  São  José  da
Barra-Guapé,  Carmo  do  Rio  Claro-Campo  do  Meio,  São  João  Batista  do  Glória-
Delfinópolis-Sacramento, Piumhi-Bambuí e Alpinópolis-Passos, e para a inclusão de
novos trechos nas Rodovias Nova Resende-Petúnia, Pratinha-BR 146, Biguatinga-BR
146, São Sebastião do Paraíso-Capetinga e Fortaleza de Minas-MG-050 via Morro do
Níquel;

nº 1.681/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para a realização de estudos técnicos
de retomada do programa Bolsa Verde para estimular a proteção das matas ciliares e
das nascentes;

nº  1.685/2015,  dos  deputados  Emidinho  Madeira  e  Fabiano  Tolentino,  em  que
solicitam seja encaminhado à presidenta da República pedido de providências para
implementação  da  Agência  Nacional  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  –
Anater – convidando para assinar em conjunto essa solicitação todas as assembleias
legislativas;
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nº 1.686/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Emidinho Madeira e Antonio Lerin,
em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de
providências para a redução do ICMS para a compra de máquinas e equipamentos
agrícolas, igualando-o com o Estado de São Paulo;

nº 1.687/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Tony Carlos, Emidinho Madeira e
Antonio  Lerin,  em que solicitam seja  tomado como permanente  no  calendário da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial a realização anual de audiência
pública  durante  a  Expozebu,  com o  objetivo  de  discutir  as  políticas  públicas  e  o
desenvolvimento do agronegócio em Minas Gerais;

nº 1.694/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de
providências  para  desburocratizar  e  agilizar  o  licenciamento  ambiental  para  a
construção de barragens e barraginhas no Estado;

nº 1.697/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado
ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que
estude a viabilidade de se criar mais uma Vara de Conflitos Agrários no Estado, tendo
em vista o expressivo aumento de demanda judicial nessa área;

nº 1.698/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado
ao Comando da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para ampliar o
efetivo da corporação destacada ao patrulhamento rural, inclusive por meio de mais
viaturas,  tendo em vista  o  crescente  aumento  do  índice  de  roubos  de  máquinas,
implementos agrícolas e animais, além do aumento da violência física e até morte de
produtores rurais,  principalmente nas regiões próximas de fronteiras do Estado de
Minas Gerais com outros estados da federação;

nº 1.699/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  recompor  o
efetivo das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros Militar, principalmente no
interior do Estado, onde a carência desses profissionais, ampliada pela ausência ou
insuficiência,  durante  anos,  de  concursos  de  recrutamento,  têm  feito  crescer  a
insegurança, a criminalidade e a perda de vidas e de patrimônio;

nº 1.700/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
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audiência pública conjunta da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial e
de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo para debater a proposta do Crea-
MG de exigir RT de todos empreendimentos agropecuários do estado.

nº 1.701/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para discutir
a  implementação  da  Política  Estadual  de  Aquisição  de  Alimentos  da  Agricultura
Familiar  – PAA –, instituído pela Lei nº 20.608, de 2013, e já regulamentada, que
obriga o estado a comprar no mínimo 30% de gêneros alimentícios para todos os
órgãos da administração pública estadual oriundos da agricultura familiar;

nº  1.702/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  sejam
encaminhados aos Ministérios do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário e da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de providências para prorrogação da
vigência do Cadastro Ambiental Rural;

nº  1.703/2015,  do  deputado Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
Prefeitura  Municipal  de  Coimbra  pedido  de  informações  sobre  as  razões  da
paralisação da obra de construção do abatedouro regional desse município, objeto do
termo  de  convênio  nº  12.187/2010,  firmado  entre  a  Secretaria  de  Estado  de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a prefeitura municipal;

nº  1.704/2015,  do  deputado Paulo  Lamac,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de
informações sobre as razões da paralisação da obra de construção do abatedouro
regional  do  Município  de  Coimbra,  objeto  do  termo de  convênio  nº  12.187/2010,
firmado entre as mencionadas secretaria e prefeitura.

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

Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.
Fabiano Tolentino, presidente – Emidinho Madeira – Nozinho.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 20/5/2015
Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,
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Carlos  Pimenta,  Glaycon  Franco  e  Geraldo  Pimenta,  membros  da  supracitada
comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Missionário  Marcio  Santiago,
Noraldino Júnior e Felipe Attiê. 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 presentes. A presidência informa que a
reunião se  destina  a  debater  a  situação da saúde dos  servidores  do  Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – e do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM. A seguir,
comunica  o  recebimento,  em  6/5/2015,  de  ofício  do  deputado  Rogério  Correia
informando que o deputado Geraldo Pimenta foi indicado para a vaga de suplente da
comissão, após o deputado Celinho do Sinttrocel ter renunciado à vaga. O presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores
os deputados mencionados entre parênteses: Projeto de Lei nº 579/2015, em turno
único  (deputado  Doutor  Jean  Freire)  e  Projeto  de  Lei  nº  768/2015,  no  1º  turno
(deputado  Glaycon  Franco).  A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da
reunião  para  ouvir  as  Sras.  Catarina  Evangelista  Faria  Leopoldino,  diretora  do
Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  –
Sindpúblicos  –  de  Uberaba;  Janine  Maria  Nogueira,  advogada  da  Associação  de
Professores Públicos de Minas Gerais – APPMG –, representando a presidente da
entidade; Maria Catarina Domingues Vale, coordenadora da Câmara de Beneficiários
do Ipsemg de Divinópolis;  e os Srs. Edvalth Rodrigues Pereira, vice-presidente do
Ipsemg, representando o presidente; Renato Barros, diretor do Sindicato Único dos
Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais – Sind-Saúde –, representando o diretor
administrativo; Carlos Augusto Martins Passos, presidente da Associação Sindical dos
Trabalhadores  em  Hospitais  de  Minas  Gerais  –  Asthemg  –;  Denilson  Martins,
presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais –
Sindpol-MG  –;  Geraldo  Antônio  Henrique  da  Conceição,  diretor-coordenador  do
Sindpúblicos; Tadeu Inácio, diretor jurídico do Sindicatos dos Servidores da Imprensa
Oficial  de  Minas  Gerais  –  Sindiof  –;  Silvério  do  Prado,  assessor  educacional  da
Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais- Fesempre-;
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Hugo  Marcondes  Reis  Júnior,  assessor  do  vice-presidente  do  Ipsemg.,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos nºs 1.674 a 1.676,
1.688 a 1.693, 1.695, 1.696 e 1.705/2015.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 1.803/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Presidência do  Banco do Brasil  pedido  de  providências  para  que seja avaliada a
possibilidade de a instituição contribuir com um aporte mensal de R$100 mil reais,
corrigidos  anualmente  pela  inflação,  por  um  período  de  10  anos,  em  favor  das
Unidades  de  Assistência  de  Alta  Complexidade  em  Oncologia  –  Unacons  –,
instaladas  em  hospitais  credenciados  pelo  SUS,  conforme  lista  apresentada,
considerando que o banco poderia contribuir para a manutenção da vida de pacientes
com câncer, especialmente crianças e idosos, assim como mantém viva a seleção
brasileira de vôlei com o seu patrocínio;

nº 1.809/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Vice-Presidência do Banco do Brasil pedido de providências para que seja avaliada a
possibilidade de a instituição contribuir com um aporte mensal de R$100 mil reais,
corrigidos  anualmente  pela  inflação,  por  um  período  de  10  anos,  em  favor  das
Unidades  de  Assistência  de  Alta  Complexidade  em  Oncologia  –  Unacons  –,
instaladas  em  hospitais  credenciados  pelo  SUS,  conforme  lista  apresentada,
considerando que o banco poderia contribuir para a manutenção da vida de pacientes
com câncer, especialmente crianças e idosos, assim como mantém viva a seleção
brasileira de vôlei com o seu patrocínio;

nº 1.810/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Presidência do  Banco do Brasil  pedido  de  providências  para  que seja avaliada a
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possibilidade de a instituição contribuir com um aporte mensal de R$100 mil reais,
corrigidos  anualmente  pela  inflação,  por  um  período  de  10  anos,  em  favor  dos
Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia – Cacons –, instalados
em hospitais credenciados pelo SUS, conforme lista apresentada, considerando que
o banco poderia  contribuir  para a manutenção da vida  de pacientes  com câncer,
especialmente crianças e idosos, assim como mantém viva a seleção brasileira de
vôlei com o seu patrocínio;

nº 1.811/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Vice-Presidência do Banco do Brasil pedido de providências para que seja avaliada a
possibilidade de a instituição contribuir com um aporte mensal de R$100 mil reais,
corrigidos  anualmente  pela  inflação,  por  um  período  de  10  anos,  em  favor  dos
Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia – Cacons –, instalados
em hospitais credenciados pelo SUS, conforme lista apresentada, considerando que
o banco poderia  contribuir  para a manutenção da vida  de pacientes  com câncer,
especialmente crianças e idosos, assim como mantém viva a seleção brasileira de
vôlei com o seu patrocínio;

nº 1.812/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Presidência  da  Caixa  Econômica  Federal  pedido  de  providências  para  que  seja
avaliada a possibilidade de a instituição contribuir com um aporte mensal de R$100
mil reais, corrigidos anualmente pela inflação, por um período de 10 anos, em favor
das  Unidades  de  Assistência  de  Alta  Complexidade  em  Oncologia  –  Unacons  –,
instaladas  em  hospitais  credenciados  pelo  SUS,  conforme  lista  apresentada,
considerando  que  a  instituição  poderia  contribuir  para  a  manutenção  da  vida  de
pacientes com câncer, especialmente crianças e idosos, assim como mantém vivo o
futebol brasileiro como a maior patrocinadora desse esporte;

nº 1.814/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Superintendência  da  Caixa  Econômica  Federal  em  Minas  Gerais  pedido  de
providências para que seja avaliada a possibilidade de a instituição contribuir com um
aporte  mensal  de  R$100  mil  reais,  corrigidos  anualmente  pela  inflação,  por  um
período de 10 anos, em favor das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em
Oncologia – Unacons –, instaladas em hospitais credenciados pelo SUS, conforme
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lista  apresentada,  considerando  que  a  instituição  poderia  contribuir  para  a
manutenção  da  vida  de  pacientes  com  câncer,  especialmente  crianças  e  idosos,
assim  como mantém  vivo  o  futebol  brasileiro  como a  maior  patrocinadora  desse
esporte;

nº 1.815/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Diretoria de Marketing da Caixa Econômica Federal pedido de providências para que
seja avaliada a possibilidade de a instituição contribuir  com um aporte mensal de
R$100 mil reais, corrigidos anualmente pela inflação, por um período de 10 anos, em
favor das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – Unacons –,
instaladas  em  hospitais  credenciados  pelo  SUS,  conforme  lista  apresentada,
considerando  que  a  instituição  poderia  contribuir  para  a  manutenção  da  vida  de
pacientes com câncer, especialmente crianças e idosos, assim como mantém vivo o
futebol brasileiro como a maior patrocinadora desse esporte;

nº 1.816/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Presidência  da  Caixa  Econômica  Federal  pedido  de  providências  para  que  seja
avaliada a possibilidade de a instituição contribuir com um aporte mensal de R$100
mil reais, corrigidos anualmente pela inflação, por um período de 10 anos, em favor
dos  Centros  de  Referência  de  Alta  Complexidade  em  Oncologia  –  Cacons  –,
instalados  em  hospitais  credenciados  pelo  SUS,  conforme  lista  apresentada,
considerando  que  a  instituição  poderia  contribuir  para  a  manutenção  da  vida  de
pacientes com câncer, especialmente crianças e idosos, assim como mantém vivo o
futebol brasileiro como a maior patrocinadora desse esporte;

nº 1.817/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Diretoria de Marketing da Caixa Econômica Federal pedido de providências para que
seja avaliada a possibilidade de a instituição contribuir  com um aporte mensal de
R$100 mil reais, corrigidos anualmente pela inflação, por um período de 10 anos, em
favor dos Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia – Cacons –,
instalados  em  hospitais  credenciados  pelo  SUS,  conforme  lista  apresentada,
considerando  que  a  instituição  poderia  contribuir  para  a  manutenção  da  vida  de
pacientes com câncer, especialmente crianças e idosos, assim como mantém vivo o
futebol brasileiro como a maior patrocinadora desse esporte;
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nº 1.819/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Superintendência  da  Caixa  Econômica  Federal  em  Minas  Gerais  pedido  de
providências para que seja avaliada a possibilidade de a instituição contribuir com um
aporte  mensal  de  R$100  mil  reais,  corrigidos  anualmente  pela  inflação,  por  um
período de 10 anos, em favor dos Centros de Referência de Alta Complexidade em
Oncologia – Cacons –,  instalados em hospitais  credenciados pelo SUS, conforme
lista  apresentada,  considerando  que  a  instituição  poderia  contribuir  para  a
manutenção  da  vida  de  pacientes  com  câncer,  especialmente  crianças  e  idosos,
assim  como mantém  vivo  o  futebol  brasileiro  como a  maior  patrocinadora  desse
esporte;

nº 1.820/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que avalie a sugestão de
redução do tempo máximo de duração das Conferências Municipais de Saúde de 16
para  8  horas,  de  acordo  com  a  proposta  de  regimento  encaminhada  na  8ª
Conferência  Estadual  de  Saúde,  a  fim  de  minimizar  os  custos  com  as  referidas
conferências;

nº 1.821/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o projeto de resgate das colônias de portadores de hanseníase
nas áreas social e de assistência, elaborado pela Profa. Mônica Fernandes Abreu;

nº 1.822/2015, do deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja realizada
audiência  pública  para  debater  as  irregularidades  do  processo  sucessório  do
Conselho de Secretários  Municipais  de Saúde de Minas Gerais  – Cosems – cuja
eleição será realizada no dia 26 de maio de 2015;

nº 1.823/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora pedido de informações sobre as condições atuais
de  repasse  de  recursos,  medicamentos  e  insumos  pelo  governo  do  Estado para
atender a população dessa cidade;

nº 1.824/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre a falta de repasse de
recursos para o Município de Juiz de Fora, o que tem causado a falta de insumos,
medicamentos  e  especialistas  nas  UAPs,  esclarecendo,  ainda:  quais  os  repasses
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programados para aquisição dos medicamentos; quais os valores já repassados para
o referido município durante o ano de 2015; quais medicamentos já fornecidos e a
respectiva  quantidade;  e  se  há  algum recurso  que não foi  repassado e  por  qual
motivo;

nº 1.825/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência
pública no Município de São João Del Rei para debater sobre a denúncia de suposta
incineração de medicamentos dentro do prazo de validade pela Prefeitura Municipal,
conforme noticiado por vereadores locais;

nº  1.836/2015,  do  deputado Arlen  Santiago,  em que solicita  sejam enviadas  as
notas taquigráficas de todas as reuniões da Comissão de Saúde do ano de 2015 aos
membros efetivos da comissão;

nº 1.837/2015,  do deputado Ricardo Faria,  em que solicita  seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para a realização de estudos
sobre  a  viabilidade  de  se  adotar,  no  Estado,  protocolo  clínico  uniforme  para
dispensação de fórmulas infantis especiais a pacientes com alergia à proteína do leite
de vaca e para criação de programa específico para atendimento desses pacientes,
incluindo a dispensação de fórmulas infantis especiais;

nº 1.838/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja encaminhado ao
Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  o  valor  gasto  pelo
Estado  com  as  ações  judiciais  referentes  ao  fornecimento  de  fórmulas  infantis
especiais a pacientes com alergia à proteína do leite de vaca;

nº 1.839/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – pedido
de informações sobre o nome de todos os credenciados do Estado e o valor do teto
de cada um deles; a quantidade de atendimentos no Hospital do Ipsemg, bem como
as especialidades atendidas,  quais  os vazios  assistenciais e as medidas tomadas
para resolver o problema e o prazo possível desse atendimento;

nº 1.840/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de providências
para isenção de ICMS sobre equipamentos de saúde que não tenham similares no
Brasil, assim como sobre medicamentos comprados por instituições filantrópicas.
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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, 22 de maio de 2015.
Arlen Santiago, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 29/2015

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria  do deputado Fred Costa,  o projeto de lei  em epígrafe,  resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.703/2014, institui o Dia Estadual de Combate
ao Tráfico de Animais Silvestres.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Agora vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  29/2015  tem  como  finalidade  instituir  o  Dia  Estadual  de

Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a ser comemorado anualmente em 29 de
setembro.

Em sua justificação, o autor argumenta que "o tráfico de animais é o terceiro maior
comércio ilegal do mundo, perdendo apenas para os tráficos de armas e de drogas".
Esclarece  ainda  que  "a  atividade  funciona  nos  moldes  do  crime  organizado,
característica  já  plenamente  comprovada  pelos  órgãos  ambientais  e  autoridades
policiais que atuam na área no Brasil e em outros países".

As  estatísticas  confirmam  essa  realidade.  Conforme  a  organização  não
governamental Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, no Brasil
cerca de 38 milhões de animais são retirados de seus habitats naturais anualmente,
sendo aproximadamente 12 milhões de espécimes distintas.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
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Renováveis – Ibama –, aproximadamente 90% dos animais silvestres morrem logo
depois de retirados de seu habitat devido às formas precárias de captura, ao estresse
a  que  são  submetidos  e  às  más  condições  de  alimentação  e  transporte.  Outra
preocupação é com a saúde do homem, já que 70% das doenças que acometem os
seres humanos são de origem animal e o contato com os bichos pode ser contagioso.

O tráfico de animais selvagens está esvaziando nossas florestas e é um crime que
traz sérios prejuízos para a biodiversidade, reduz as populações de diversas espécies
e leva ao desequilíbrio ambiental. Esse é o alerta que os Conselhos Federal – CFMV
– e Regionais de Medicina Veterinária – CRMVs – vêm fazendo para a sociedade
brasileira  desde  que  lançaram,  em  2013,  a  Campanha  Nacional  de  Combate  ao
Tráfico de Animais Selvagens.

O objetivo principal da campanha é conscientizar a sociedade e engajá-la como
aliada no combate ao tráfico de animais. A participação da população para impedir o
avanço desse crime é  de  extrema importância,  na condição de auxiliar  do  poder
público no exercício da atividade de fiscalização, mas também por ser um potencial
consumidor.  O  mês  de  setembro  de  2014  foi  dedicado  a  mais  uma  etapa  da
campanha, com o Segundo Dia de Conscientização, comemorado no dia 29. Essa é
também a data proposta pelo projeto em análise para comemorar o Dia Estadual de
Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, que se pretende instituir.

Embora consideremos meritória a ideia de conscientizar as pessoas e sensibilizá-
las  para  o  tráfico  de  animais  silvestres,  julgamos  mais  adequado  desenvolver
atividades com esse fim no dia consagrado internacionalmente à vida selvagem – Dia
Mundial da Vida Selvagem, comemorado no dia 3 de março. O dia, instituído pela
ONU, faz referência à data de criação da Convenção sobre o Comércio Internacional
de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção – Cities
–, em 3 de março de 1973, à qual o Brasil aderiu em 1975.

Desenvolver atividades educacionais sobre a importância da fauna silvestre e sobre
o  combate  ao  tráfico  de  animais  silvestres  nessa  data  é  uma forma de  trazer  à
memória  um  dos  acordos  ambientais  mais  importantes  para  a  preservação  das
espécies, que conta com a participação da maioria dos países e do qual também o
Brasil é signatário.
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Feitas  essas  considerações,  propomos  um  substitutivo  ao  projeto  de  lei,
apresentado na conclusão deste parecer.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 29/2015 na forma do

Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre atividades educacionais a serem desenvolvidas no Dia Mundial da
Vida Selvagem relacionadas à importância da fauna silvestre e ao combate do tráfico
de animais silvestres.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  No  Dia  Mundial  da  Vida  Selvagem,  serão  desenvolvidas  atividades

educacionais com a finalidade de promover a conscientização da população sobre a
importância  da  fauna  silvestre  e  sobre  o  tráfico  de  animais  silvestres,  suas
consequências e formas de combatê-lo.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.
Cássio Soares, presidente – Inácio Franco, relator – Marília Campos.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 132/2015
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria dos deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos, esse projeto visa

a instituir o Dia do Ciclista no Estado.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Agora, vem a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito,  nos

termos do disposto no art. 102, XII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei  no 132/2015 tem como finalidade instituir  no Estado o Dia do
Ciclista, a ser comemorado anualmente em 12 de dezembro. Determina, ainda, que
as solenidades comemorativas serão elaboradas com o apoio do Poder Executivo e
das demais instituições competentes.
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Segundo  os  autores  da  proposição,  a  utilização  da  bicicleta  como  meio  de
transporte  é  cada  vez  maior  e  traz  diversos  benefícios,  mas  também  riscos  aos
ciclistas.  Portanto, faz-se necessário criar  uma lei  instituindo um dia específico de
respeito ao ciclista, para reflexão e mudanças de atitude.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que apresentou para suprimir o art. 2º do
projeto, uma vez que o governador já possui a competência constitucional de dispor
sobre a organização e as atividades do Poder Executivo, conforme determina o inciso
XIV do art. 90 da Constituição Mineira.

A utilização da bicicleta como meio  de  transporte  é uma realidade em diversos
países  do  mundo,  inclusive  nos  mais  desenvolvidos,  e,  nos  últimos  tempos,  tem
crescido muito no Brasil. Alguns municípios têm implantado ciclovias e sistemas de
compartilhamento de bicicletas, o que tem incentivado bastante sua utilização como
meio de transporte. Também a prática do ciclismo ganha importância na sociedade
contemporânea  pelos  benefícios  à  saúde  da  população  e  pela  agilidade  na
locomoção em cidades de todos os tamanhos.

Tamanha é a relevância da matéria que, nesta Casa, além do projeto de lei  em
comento,  tramita  também  o  Projeto  de  Lei  nº  286/2015,  de  autoria  do  deputado
Celinho do Sinttrocel, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de ciclovias
às margens das rodovias nos trechos em que cortem áreas urbanas.

A instituição de data em homenagem aos ciclistas contribui para a reflexão sobre a
importância do uso da bicicleta, seja como meio de locomoção, seja como fator de
uma vida saudável, ensejando maior respeito ao ciclista, valorização do ciclismo e
aumento do número de pessoas que aderem a essa prática.

Por fim, salientamos que o mérito da proposta faz parte do rol de atribuições desta
comissão, especialmente o enumerado no art. 102, XII, “a”, qual seja, opinar sobre
matérias que versem sobre a política de educação para a segurança no trânsito.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto de Lei nº 132/2015, com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.
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Deiró Marra, presidente – Gustavo Valadares, relator – Anselmo José Domingos –
Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 252/2015
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei  em análise, 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.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº1,  que
apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 252/2015 pretende instituir a Semana Estadual de Prevenção e

Combate ao Acidente Ferroviário, a ser realizada anualmente na última semana do
mês de abril, no calendário oficial de eventos do Estado.

A proposição prevê que, durante essa semana, as concessionárias responsáveis
pelo  transporte  ferroviário  fomentariam  a  conscientização  da  população  sobre
acidentes ferroviários, podendo adotar estratégias como receber visitas da população
e de estudantes para  apresentarem sua história,  suas instalações e situações de
risco em seus simuladores; ministrar palestras em escolas próximas à linha férrea e
disponibilizar  funcionários  nos  pontos  de  cruzamento  sobre  a  linha  férrea,  para
explicar situações de risco.

Segundo o autor, os acidentes constituem grande problema a ser enfrentado nos
5.080km de ferrovias da malha mineira. A prevenção contribui para a segurança da
população e  dos  trabalhadores,  bem  como para  aumentar  a eficiência  na  gestão
desse transporte.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que cabe ao Estado legislar sobre a
matéria,  porém  sem  gerar  atribuições  para  as  concessionárias,  competência
exclusiva  do  poder  outorgante,  a  União,  neste  caso,  por  meio  do  Ministério  dos
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Transportes  e  da  Agência  Nacional  dos  Transportes  Terrestres  –  ANTT.  Também
destacou  não  existir  um  calendário  oficial  do  Estado,  cabendo  aos  órgãos  da
administração  estabelecer,  por  meio  de  mero  ato  administrativo,  as  datas
relacionadas com seu campo de atuação e, se for o caso, as atividades específicas
que desenvolverá para comemorá-las. Para corrigir tais impropriedades, apresentou o
Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

O transporte  ferroviário  apresenta  vantagens  sobre  o  rodoviário,  pois  transporta
grandes quantidades de mercadoria ao longo de distâncias maiores, com elevada
segurança;  descongestiona as estradas e  reduz consideravelmente  a  emissão  de
CO², o que o eleva à categoria de um transporte mais ecológico. Porém, não está
isento de acidentes.

Consideramos relevante e oportuno instituir a Semana de Prevenção e Combate ao
Acidente Ferroviário,  por buscar reduzir  acidentes e diminuir  prejuízos humanos e
materiais à sociedade.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 252/2015, em turno único, na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.
Deiró Marra, presidente – Gustavo Valadares, relator – Anselmo José Domingos –

Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.350/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  deputado  Gil  Pereira,  a  proposição  em  epígrafe  “altera  a  Lei  nº
21.527, de 16 de dezembro de 2014, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e dá outras providências”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  por  sua
juridicidade, legalidade e constitucionalidade na forma proposta.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado para apreciação de mérito, nos termos
do art. 102, VII, “d”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto em tela pretende alterar a Lei nº 21.527, de 16 de dezembro de 2014,

que,  além de alterar  dispositivos  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de 1975,
autorizou  o  Poder  Executivo  a  conceder  crédito  outorgado  do  Imposto  sobre
Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de  Serviços  de
Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –  a
estabelecimento  com  atividade  de  geração,  transmissão  ou  comercialização  de
energia elétrica situado no Estado, relativamente à aquisição de energia elétrica de
fonte solar fotovoltaica produzida no Estado (art. 2º).

Pela atual redação, o crédito outorgado de ICMS a que se refere o caput do art. 2º
da Lei nº 21.527, de 2014, será concedido anualmente, por um período de 10 anos, a
iniciar-se em 2018, limitado a R$50.000.000,00 por ano (inciso I). Com a alteração
ora pretendida, o mencionado crédito será concedido anualmente, por um período de
20 anos, a iniciar-se em 2018, limitado a R$25.000.000,00 por ano.

Segundo o autor, em sua justificação, “a lei estabeleceu condições na concessão do
crédito que inviabilizam a consecução dos seus objetivos. O projeto de lei  que se
apresenta traz as alterações necessárias para que a outorga de crédito de ICMS
transfigure-se no desenvolvimento do setor de energia fotovoltaica em Minas Gerais.
Adianta-se que as alterações propostas não requerem aumento do valor do crédito de
ICMS outorgado, portanto não aumentam os custos do Estado”.

O  autor  argumenta,  ainda,  que  “o  inciso  I  do  §  1º  [do  art.  2º]  da  referida  lei
estabeleceu condição de período que inviabiliza a realização do leilão fotovoltaico em
Minas  Gerais.  (…)  O  BNDES  criou  linha  de  financiamento  específica  para
empreendimentos  de  geração  de  energia  elétrica  fotovoltaica  com  condições
especiais  para  atender  aos requerimentos  financeiros  desse tipo  de  investimento.
Essa linha  do  BNDES foi  adequada  para  atender  às  especificações  do leilão  de
energia fotovoltaica promovido pela Aneel em 2014. Uma vez que o leilão oferecia um
contrato de 20 anos de aquisição de energia das plantas fotovoltaicas vencedoras do
certame,  também  o  financiamento  supracitado  exige  esse  período  para  que  as
condições  do  empréstimo  concedido  se  adequem  às  necessidades  de
empreendimentos fotovoltaicos”.
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No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da
repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a
implementação da medida proposta não implica ampliação da renúncia de receita
prevista na Lei  nº  21.527,  de 2014,  visto  que a matéria  em comento não propõe
alteração no montante de crédito outorgado de ICMS, e sim a duplicação do prazo
previsto para concessão do benefício. Assim, não cabe observar o art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Quanto à conveniência e oportunidade da medida, entendemos que seja meritória,
uma  vez  que  sua  aprovação  promoverá  o  desenvolvimento  do  setor  de  energia
fotovoltaica no Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.350/2015, em

1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.
Tiago Ulisses, presidente – Felipe Attiê, relator – Tito Torres – Vanderlei Miranda.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2015

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.630

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
Apae – de Bonfim, com sede nesse município.

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 Bonfim, com sede nesse município.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de maio de 2015.
Deputado Adalclever Lopes – Presidente
Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.631
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Nossa Senhora do Carmo, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Nossa Senhora

do Carmo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de maio de 2015.
Deputado Adalclever Lopes – Presidente
Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.632
Declara de utilidade pública a Associação da Família Ativa Fabricianense – Afaf –,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Família  Ativa

Fabricianense – Afaf –, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de maio de 2015.
Deputado Adalclever Lopes – Presidente
Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.633
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Tapajós,  com  sede  no  Município  de

Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Tapajós, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de maio de 2015.
Deputado Adalclever Lopes – Presidente
Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.634
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Il da Avelar – Naia –, com sede

no Município de Betim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Assistencial Il da Avelar – Naia

–, com sede no Município de Betim.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de maio de 2015.
Deputado Adalclever Lopes – Presidente
Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 27/5/2015
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento  –  Abertura – 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata – 2ª
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Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.709 a
1.760/2015 – Requerimentos nºs 864 a 895/2015 – Requerimentos Ordinários nºs
1.390 a 1.409/2015 – Comunicações das Comissões da Pessoa com Deficiência, de
Transporte  e  de  Direitos  Humanos  –  Questão  de  Ordem  –  Oradores  Inscritos:
Discursos dos deputados Tito Torres, Léo Portela, Cristiano Silveira, Dilzon Melo e
Gustavo  Corrêa  –  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  –
Comunicação  da  Presidência  –  Leitura  de  Comunicações  –  Despacho  de
Requerimentos:  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.390 a  1.409/2015;  deferimento  –
Questões de Ordem – Encerramento – Ordem do dia.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Doutor Wilson

Batista – Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes
– Antônio Jorge – Antonio Lerin – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –
Bonifácio Mourão – Bosco – 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 Avelar Oliveira –
Fábio Cherem – Felipe  Attiê  –  Geisa Teixeira –  Geraldo  Pimenta  – Gil  Pereira –
Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio
Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto
– João Leite – João Vítor Xavier – Leandro Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças –
Marília Campos – Missionário Marcio Santiago – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo
Lamac – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues
– Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Vanderlei Miranda.

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.
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1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
– A deputada Celise  Laviola,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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 1.709/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.644/2011)

Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao
bullying escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas de educação
básica no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  As  escolas  públicas  da  educação  básica  no  Estado  de  Minas  Gerais

deverão incluir em seu projeto pedagógico medidas de conscientização, prevenção e
combate ao bullying escolar.

Parágrafo  único  –  A educação  básica  é  composta  pela  educação  infantil,  pelo
ensino fundamental e pelo ensino médio.

Art. 2º – Entende-se por bullying a prática de atos de violência física ou psicológica,
de  modo intencional  e  repetitivo,  exercida  por  indivíduo ou grupos  de  indivíduos,
contra  uma  ou  mais  pessoas,  com  o  objetivo  de  intimidar,  agredir,  causar  dor,
angústia ou humilação à vítima.

Parágrafo único – São exemplos de  bullying acarretar a exclusão social; subtrair
coisa alheia para humilhar; perseguir; discriminar; amedrontar; destroçar pertences;
instigar atos violentos, até mesmo utilizando de meios tecnológicos.

Art. 3º – Constituem objetivos a serem atingidos:
I – prevenir e combater a prática do bullying nas escolas;
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II – capacitar docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações de
discussão, prevenção, orientação e solução do problema;

III – incluir regras contra o bullying no regimento interno da escola;
IV – orientar as vítimas de bullying visando à recuperação de sua autoestima, para

que não sofram prejuízos em seu desenvolvimento escolar;
V – orientar os agressores, por meio da pesquisa dos fatores desencadeantes de

seu comportamento, sobre as consequências de seus atos, visando a torná-los aptos
ao convívio em uma sociedade pautada pelo respeito, pela igualdade, pela liberdade,
pela justiça e pela solidariedade;

VI – envolver a família no processo de percepção, acompanhamento e crescimento
da solução conjunta.

Art. 4º – Decreto regulamentador estabelecerá as ações a serem desenvolvidas,
como palestras, debates, distribuição de cartilhas de orientação aos pais, aos alunos
e aos professores, entre outras iniciativas.

Art. 5º – As escolas deverão manter o histórico das ocorrências de bullying em suas
dependências  devidamente  atualizado  e  enviar  relatório,  por  meio  de  sistema de
monitoramento de ocorrências, à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 6º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Gilberto Abramo
Justificação:  Este  projeto  de  lei  objetiva  instituir  medidas  de  conscientização  e

combate ao bullying, visando a identificar as crianças vítimas de bullying nas escolas
e na sociedade, bem como criar mecanismos que permitam evitá-lo.

A expressão  bullying tem sua origem no idioma inglês e deriva de  bully,  isto é,
valentão, brigão, arruaceiro, sem similar em nossa língua pátria. Sua definição, no
contexto desta proposição, se evidencia pelo desejo consciente e deliberado que um
indivíduo ou grupo tem de maltratar, reiteradamente, outra pessoa ou colocá-la sob
permanente tensão, impondo-lhe sofrimento físico ou psicológico.

Há, em pesquisas mundiais, estimativas que sugerem que mais de 350 milhões de
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crianças são vítimas desse tipo de violência, passando aproximadamente um milhão
de crianças por dia por situações de violência em escolas em todo o mundo. Esse é o
resultado  da  pesquisa  conduzida  pela  www.plan.org.br,  organização  não
governamental de desenvolvimento centrado na criança e no adolescente, que está
engajada na  campanha  “Aprender  Sem Medo”,  lançada  em  vários  países  com  o
objetivo de promover um esforço global para acabar com a violência nas escolas.

A  mesma  pesquisa  indica  que  esse  tipo  de  violência  afeta  não  somente  a
personalidade, a saúde física e mental das vítimas, mas também tem repercussões
marcantes nas famílias, na comunidade e na própria economia nacional. Para melhor
ilustrar, dados coletados por essa pesquisa, em 66 países, apontam para indicadores
comuns, como: meninas sofrem mais  com a violências  sexual,  meninos são mais
atingidos pelo castigo corporal, as vítimas têm maior tendência ao suicídio.

São numerosos os indicadores, que, de tão estarrecedores, têm provocado uma
crescente  preocupação  de  governos  na  tomada  de  decisões  visando  à
implementação  de  políticas  públicas  efetivas  para  acabar  com  essa  forma  de
violência, a começar por programas nas escolas, local de predominância das práticas
do  bullying. No Brasil são vários os projetos que têm esse objeto; todavia elas são
propostas  no  âmbito  dos  Municípios  e  dos  Estados,  impondo-se  a  necessidade
também de uma legislação de alcance nacional.

Esta  proposta  tem caráter  preventivo  e  educacional,  antes  de  qualquer  objetivo
punitivo, constituindo-se este o último recurso à serviço da sociedade. Ademais, as
possibilidades de punição já encontram amparo em legislação própria, sobretudo no
Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclui medidas socioeducativas.

Ainda  se  encontra  à  disposição  das  vítimas  a  possibilidade  de  registro  de
ocorrência e,  se pertinente,  de instauração de ação,  além de outros instrumentos
judiciais  para  responsabilizar  os  agressores  e,  também,  os  estabelecimentos  –
educacionais  ou  não  –  por  omissão  ou  negligência  no  trato  das  ações  que
caracterizam o bullying.

A  pretensão  maior  desta  proposição  é  de  conscientizar  a  sociedade  para  o
problema e, assim, evitá-lo. Mais que isso, pretende sustar o crescente êxodo escolar
das crianças vítimas de  bullying e,  futuramente,  de todo o processo de estresse,
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ansiedade,  depressão  e  outros  efeitos  colaterais,  como  dependência  do  álcool,
drogas  e  forte  propensão  ao  suicídio,  que  acompanharão  essas  crianças  e
adolescentes em sua vida adulta.

É de ressaltar, outrossim, que a prática costumeira do bullying vitimiza, também, o
agressor,  já  que  a  rotina  do  bullying  enseja  a  sua  permanência  em um ciclo  de
violência, levando-o a condenações criminais.

Observe-se,  ainda,  que  não  raramente  vítimas  de  bullying se  convertem  em
agressores  em  episódios  de  massacres  em  escolas,  tendo  como alvo  colegas  e
professores,  numa evidente  transferência  de  raiva  e  ódio  contra  seus  algozes  e
contra a própria instituição, que, por se omitir, lhes causou dor ou constrangimento.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de
lei nesta Casa Legislativa.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo
Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 564/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.710/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.579/2012)

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Espiritual Dr. Hermann e
Saint Germain – NAEHERSG –, com sede no Município de Uberlândia.

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

Dr.  Hermann  e  Saint  Germain  –  NAEHERSG  –,  com  sede  no  Município  de
Uberlândia.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação:  A entidade tem como objetivo promover o indivíduo nas áreas social,

cívica e cultural,  oferecendo cursos profissionalizantes, orientação contra o uso de
drogas licítas e ilícitas e atuando na recuperação e ressocialização de dependentes
químicos.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.711/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.057/2011)

Dá denominação à Rodovia MG-223, que liga a sede do Município de Araguari à
sede do Município de Tupaciguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominada Deputado Raul Belém a Rodovia MG-223, que liga a

sede do Município de Araguari à sede do Município de Tupaciguara.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação:  Raul  Décio  de  Belém  Miguel,  nascido  em  1938  no  Município  de

Araguari,  filho  de  Elias  Miguel  e  Maria  Belém  Miguel,  desde  muito  jovem  já
manisfestava  sua  vocação  para  a  vida  pública,  exercendo  forte  liderança  em
movimentos estudantis e dando os primeiros passos na politica. Em 1962, formou-se
em  direito,  foi  servidor  público  do  Estado  e  eleito  deputado  estadual  em  1966,
exercendo  o  mandato  até  o  ano  de  1969,  quando  foi  cassado  por  força  do  Ato
Institucional  nº  5.  Impedido  de  participar  explicitamente  da  política,  Raul  Belém
dedicou-se  mais  ativamente  à  iniciativa  privada  quando  abraçou  a  causa  da
diversificação agrícola na sua cidade natal, tornando-se o grande responsável pela
cafeicultura  do  cerrado,  além  de  buscar  a  melhoria  genética  do  gado  leiteiro  da
região.

Após o advento da anistia, Raul Belém retornou ao cenário político como deputado
federal no ano de 1983, desde então participando e reivindicando melhorias para a
sociedade.

Em 1999 foi convidado pelo amigo Itamar Franco, governador de Minas à época,
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para assumir a Pasta de Assuntos Municipais e depois a Secretaria de Estado de
Agricultura, cargo que exerceu até o seu falecimento em 13/10/2001.

Diante dessas considerações, dar seu nome à Rodovia MG-223 é uma forma de
homenagear  essa pessoa de reputação ilibada que prestou relevantes  serviços à
região,  razão  pela  qual  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 de
Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.712/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.808/2012)

Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas – Pemc.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Esta lei institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas – Pemc.
Art. 2º – A Pemc, cujo objetivo geral é estabelecer o compromisso do Estado frente

às  mudanças  climáticas  globais,  estabelece  as  condições  para  as  adaptações
necessárias  aos  impactos  derivados  das  mudanças  climáticas,  bem  como  para
reduzir ou estabilizar a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera.

Art.  3º  –  A  Política  Estadual  de  Mudanças  Climáticas  atenderá  os  seguintes
princípios:

I – prevenção, que deve orientar as políticas públicas;
II  – precaução, segundo a qual  a falta de plena certeza científica não deve ser

usada como razão para postergar  medidas de combate ao agravamento do efeito
estufa;

III – responsabilização do poluidor, segundo a qual o poluidor deve arcar com o
ônus do dano ambiental decorrente da poluição, evitando-se a transferência desse
custo para a sociedade;

IV – responsabilização do usuário, segundo a qual  o usuário do recurso natural
deve arcar com os custos de sua utilização, para que esse ônus não recaia sobre a
sociedade nem sobre o poder público;

V  –  abordagem  holística,  levando-se  em  consideração  os  interesses  locais,
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regionais, nacionais e globais e, especialmente, os direitos das futuras gerações;
VI – direito de acesso à informação e participação da sociedade civil nos processos

consultivos e deliberativos de tomada de decisão nos temas relativos às mudanças
climáticas;

VII  – desenvolvimento sustentável,  considerando que o processo produtivo deve
proteger o meio ambiente assegurando qualidade de vida para todos os cidadãos
atendendo as necessidades de gerações presentes e futuras;

VIII – responsabilização comum, porém diferenciada, segundo a qual a contribuição
de cada um para o esforço de preservação deve ser dimensionada de acordo com
sua respectiva responsabilidade pelos  impactos da mudança climática,  bem como
com seu grau de desenvolvimento, devendo os mais desenvolvidos apreender um
espírito proativo para a conservação, proteção e restauração do ecossistema;

IX  –  ação  governamental,  considerando  a  necessidade  de  o  Estado  atuar  no
acompanhamento,  planejamento  e  fiscalização  do  uso  sustentável  dos  recursos
naturais, que são patrimônio público de fruição coletiva, em busca da racionalidade
da utilização do solo, do subsolo, da água, e do ar, entre outros;

X – cooperação internacional  e nacional  em busca da realização dos princípios
estabelecidos nessa lei e naquelas que visem a preservação do meio ambiente;

XI – educação ambiental, considerando a necessidade de capacitar a população
desde a escola fundamental até a vida adulta, através de programas educativos, a
realizar atitudes em busca do bem comum, bem como o incentivo a realização de
pesquisas, estudos e desenvolvimento de tecnologias orientadas para o uso racional
e a proteção dos recursos ambientais;

XII – apoio ao protetor, segundo o qual são transferidos recursos ou benefícios para
as  pessoas,  grupos  ou  comunidades  cujo  modo  de  vida  ou  ação  auxiliem  na
conservação do meio ambiente, garantindo que a natureza preste serviços ambientais
à sociedade;

XIII – internalização, no âmbito dos empreendimentos, dos seus custos sociais e
ambientais.

Parágrafo único – O direito referido no inciso VI deste artigo garante participação
através  de  mecanismos  administrativos  e  judiciais,  inclusive  no  tocante  à
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compensação  e  reparação  de  danos  ambientais,  bem  como  o  acesso  amplo  a
informações públicas sobre dados relativos à emissão de contaminantes, à qualidade
do meio ambiente e potenciais riscos à saúde, planos de mitigação, adaptação aos
impactos  climáticos  e  qualquer  outra  informação relativa  ao  efeito  das  mudanças
climáticas e suas causas.

Art. 4º – Para os fins previstos nesta lei, considera-se:
I  –  adaptação:  iniciativas  ou  medidas  capazes  de  reduzir  a  vulnerabilidade  de

sistemas  naturais  e  da  sociedade  aos  efeitos  reais  ou  esperados  das  mudanças
climáticas;

II – capacidade de adaptação: grau de suscetibilidade de um sistema aos efeitos
adversos da mudança do clima, inclusive a variabilidade climática e seus eventos
extremos;

III  –  aquecimento  global:  intensificação  do  efeito  estufa  natural  da  atmosfera
terrestre,  em decorrência  de  ações antrópicas,  responsáveis  por  emissões  e  pelo
aumento da concentração atmosférica de gases que contribuem para o aumento da
temperatura média do planeta, provocando fenômenos climáticos adversos;

IV –  atmosfera:  camada gasosa que  envolve  a  Terra,  contendo gases,  nuvens,
aerossóis e partículas;

V – avaliação ambiental estratégica: análise integrada dos impactos ambientais e
socioeconômicos advindos dos empreendimentos humanos, considerando-se a inter-
relação e a somatória  dos efeitos  ocasionados num determinado território,  com o
objetivo  de  promover  o  desenvolvimento  sustentável  em  seus  pilares  ambiental,
social e econômico;

VI – bens e serviços ambientais: produtos e atividades, potencial ou efetivamente
utilizados para medir, evitar, limitar, minimizar ou reparar danos a água, atmosfera,
solo, biota e humanos, diminuir a poluição e o uso de recursos naturais;

VII – biota: conjunto da flora e fauna, incluídos os microrganismos, característico de
uma determinada região e considerado uma unidade do ecossistema;

VIII  –  clima:  descrição  estatística  em  termos  da  média  e  da  variabilidade  das
quantidades  relevantes  do  sistema  oceano-atmosfera,  em  períodos  de  tempo
variados, de semanas a milhares de anos;
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IX  –  Comunicação  Estadual:  documento  oficial  do  governo  sobre  políticas  e
medidas abrangentes para a proteção do sistema climático global, tendo como núcleo
o inventário de emissões antrópicas de gases de efeito estufa, inclusive as fontes,
sumidouros e reservatórios significativos;

X – desenvolvimento sustentável: processo de geração de riquezas que atende às
necessidades presentes, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
satisfazerem as suas próprias necessidades, no qual  a exploração de recursos, a
política  de  investimentos,  a  orientação  do  desenvolvimento  tecnológico  e  as
mudanças institucionais encontram-se em harmonia, para elevação do potencial atual
e futuro de satisfazer as necessidades e aspirações do ser humano;

XI – ecossistema: comunidade de seres vivos e ambiente onde esta se encontra,
ambos tratados como um sistema funcional de relações interativas, com transferência
e circulação de energia e matéria;

XII – efeito estufa: propriedade física de gases (vapor d’água, dióxido de carbono e
metano, entre outros) de absorver e reemitir radiação infravermelha de que resulte
aquecimento da superfície da baixa atmosfera,  processo natural fundamental para
manter a vida na Terra;

XIII – efeitos negativos da mudança do clima: alterações no meio ambiente físico ou
na biota, resultantes de mudanças climáticas que causem efeitos deletérios sobre a
composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais, afetem sistemas
produtivos de índole socioeconômica e declinem a saúde e o bem-estar humanos;

XIV – emissões: liberação de substâncias gasosas na atmosfera, considerando-se
uma área específica e um período determinado;

XV  –  eventos  extremos:  fenômenos  de  natureza  climática,  de  ocorrência  rara,
considerando-se o padrão de distribuição estatística de referência, calculado em um
determinado lugar;

XVI – externalidade: impacto positivo ou negativo sobre indivíduos ou setores não
envolvidos numa determinada atividade econômica;

XVII  – fonte:  qualquer  processo ou atividade que libere gás de efeito estufa na
atmosfera, incluindo aerossóis ou elementos precursores;

XVIII  –  gases  de  efeito  estufa:  constituintes  gasosos  da atmosfera,  naturais  ou
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resultantes de processos antrópicos, capazes de absorver e reemitir a radiação solar
infravermelha, especialmente o vapor d'água, o dióxido de carbono, o metano e o
óxido  nitroso,  além  do  hexafluoreto  de  enxofre,  dos  hidrofluorcarbonos  e  dos
perfluorcarbonos;

XIX – impactos climáticos potenciais: consequências das mudanças climáticas nos
sistemas naturais e humanos, desconsiderada sua capacidade de adaptação;

XX – impactos climáticos residuais: consequências das mudanças climáticas nos
sistemas naturais ou humanos, consideradas as adaptações efetuadas;

XXI – inventário: levantamento, em forma apropriada e contábil, das emissões de
gases de efeito estufa, gerais e individuais, bem como dos impactos ambientais e
outros aspectos relacionados às mudanças climáticas;

XXII  –  mecanismo  de  desenvolvimento  limpo  –  MDL:  instrumento  previsto  no
Protocolo de Quioto (art. 12), relativo a ações de mitigação de emissões de gases de
efeito  estufa,  com  o  propósito  de  auxiliar  os  países  em  desenvolvimento,  não
incluídos no Anexo I do Protocolo, a atingirem o desenvolvimento sustentável, bem
como contribuir  para o  alcance dos objetivos  da  Convenção do Clima,  prevista a
geração  de  créditos  por  reduções  certificadas  de  emissões  –  RCEs  –,  a  serem
utilizados pelos países desenvolvidos para cumprimento de suas metas no âmbito do
referido acordo internacional;

XXIII – microclima: estado físico da atmosfera muito próxima da superfície terrestre,
região  associada  à  existência  de  organismos  vivos,  como  plantações  e  insetos,
geralmente relacionada a um curto período de tempo;

XXIV – mitigação: abrandamento dos efeitos de um determinado impacto externo
sobre  um  sistema,  aliado  a  precauções  e  atitudes  para  a  eliminação  dessa
interferência, que significa, em termos de clima, a intervenção com objetivo de reduzir
alguns fatores antropogênicos que contribuem para sua mudança, inclusive meios
planejados para reduzir  emissões de gases de efeito estufa, aumentar a remoção
desses  gases  da  atmosfera  por  meio  do  seu  armazenamento  em  formações
geológicas, solos, biomassa e no oceano, ou para alterar a radiação solar que atinge
a Terra, por métodos de geoengenharia (gerenciamento direto do balanço energético
do planeta);
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XXV – mudança climática: alteração no clima, direta ou indiretamente atribuída à
atividade humana,  que  afete  a  composição da  atmosfera  e  que se  some àquela
provocada  pela  variabilidade  climática  natural,  observada  ao  longo  de  períodos
comparáveis;

XXVI – mudanças globais:  modificações no meio ambiente global (alterações no
clima, uso da terra, oceanos, águas continentais, composição química da atmosfera,
ecossistemas, biomas etc.) que possam afetar a capacidade da Terra para suportar a
vida;

XXVII – população tradicional: aquela que vive em estreita relação com o ambiente
natural, dependendo dos recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por
meio de atividades de baixo impacto ambiental;

XXVIII – previsão climática: descrição probabilística de um evento climático futuro,
com base em observações de condições meteorológicas atuais e passadas, ou em
modelos quantitativos de processos climáticos;

XXIX – projeção climática: descrição do nível de resposta do sistema climático a
cenários  futuros de  desenvolvimento  socioeconômico,  tecnológico  e  político,  cujas
forçantes radiativas possam advir de fontes naturais ou antrópicas;

XXX  –  reservatório:  componente  ou  componentes  do  sistema  climático  que
armazenam um gás de efeito estufa ou um seu precursor;

XXXI – resiliência: capacidade de um organismo ou sistema de recuperar-se ou
adaptar-se com facilidade a mudanças ou impactos;

XXXII – sequestro de carbono: processo de aumento da concentração de carbono
em outro reservatório que não seja a atmosfera, inclusive práticas de remoção direta
de gás carbônico da atmosfera, por meio de mudanças de uso da terra, recomposição
florestal, reflorestamento e práticas de agricultura que aumentem a concentração de
carbono no solo, a separação e remoção de carbono dos gases de combustão ou
pelo processamento de combustíveis fósseis para produção de hidrogênio, além da
estocagem por longos períodos em reservatórios subterrâneos vazios de petróleo e
gás, carvão e aquíferos salinos;

XXXIII – sistema climático: totalidade da atmosfera, criosfera, hidrosfera, biosfera,
geosfera e suas interações, tanto naturais quanto por indução antrópica;
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XXXIV – sumidouro: lugar, atividade ou mecanismo que remova um gás de efeito
estufa, um aerossol ou um precursor de um gás de efeito estufa da atmosfera;

XXXV  –  sustentabilidade:  capacidade  de  se  manter  indefinidamente  um  certo
processo ou estado;

XXXVI – tempo: condição específica da atmosfera em um local e dado momento,
medido  em  termos  de  variáveis,  como  vento,  temperatura,  umidade,  pressão
atmosférica, presença de nuvens e precipitação;

XXXVII  –  variabilidade  climática:  variações  do  estado  médio  de  processos
climáticos em escalas temporal e espacial que ultrapassam eventos individuais;

XXXVIII  –  vazamento:  variação  líquida  mensurável  de  emissões  antrópicas  de
gases de efeito estufa, que ocorrem fora das fronteiras de um determinado projeto e
que a este são atribuídas;

XXXIX – vulnerabilidade: grau de suscetibilidade ou inabilidade de um sistema em
se  proteger  dos  efeitos  adversos  da  mudança  do  clima,  incluindo  variabilidade
climática  e  eventos  extremos,  sendo  função  da  magnitude  e  taxa  da  variação
climática ao qual um sistema é exposto, bem como sua sensibilidade e capacidade de
adaptação;

XL –  zoneamento  ecológico-econômico  –  ZEE:  instrumento  básico  e  referencial
para o planejamento ambiental e a gestão do processo de desenvolvimento, capaz de
identificar  a  potencialidade  e  a  vocação  de  um  território,  tornando-o  base  do
desenvolvimento sustentável.

Art. 5º – São objetivos da Política Estadual de Mudanças Climáticas:
I  –  assegurar  a  compatibilização  do  desenvolvimento  socioeconômico  com  a

proteção do sistema climático;
II – fomentar projetos de redução de emissões, sequestro ou sumidouros de gases

de efeito estufa, incluindo os do MDL;
III  –  estabelecer  formas  de  transição  produtiva  que  gerem  mudanças  de

comportamento, no sentido de estimular a modificação ambientalmente positiva nos
padrões de consumo, nas atividades econômicas, no transporte e no uso do solo
urbano e rural, com foco na redução de emissões dos gases de efeito estufa e no
aumento da absorção por sumidouros;
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IV – realizar ações para aumentar a parcela das fontes renováveis de energia na
matriz energética, dentro e fora do Estado;

V – implementar ações de prevenção e adaptação às alterações produzidas pelos
impactos das mudanças climáticas, a fim de proteger principalmente os estratos mais
vulneráveis da população;

VI – promover a educação ambiental e a conscientização social sobre as mudanças
climáticas  globais,  informar  amplamente  as  observações  desse  fenômeno,  os
métodos  de  quantificação  das  emissões,  inventários,  cenários  de  emissões  e
impactos ambientais, identificação de vulnerabilidades, medidas de adaptação, ações
de prevenção e opções para construir um modelo de desenvolvimento sustentável;

VII  –  estimular  a  pesquisa  e  a  disseminação  do  conhecimento  científico  e
tecnológico  para  os  temas  relativos  à  proteção  do  sistema  climático,  tais  como
impactos,  mitigação,  vulnerabilidade,  adaptação  e  novas  tecnologias,  práticas  e
comportamentos que reduzem a emissão de gases de efeito estufa;

VIII  –  provocar  a participação dos diversos  segmentos da  sociedade na gestão
integrada e compartilhada dos instrumentos desta lei;

IX – definir, e efetivamente aplicar, indicadores e metas de desempenho ambiental
nos setores produtivos da economia;

X – valorizar os ativos e reduzir os passivos ambientais no Estado;
XI – preservar e ampliar os estoques de carbono existentes no Estado;
XII  –  promover  a  competitividade de bens  e  serviços  ambientais  nos  mercados

interno e externo;
XIII – criar e ampliar o alcance de instrumentos econômicos, financeiros e fiscais,

inclusive o uso do poder de compra do Estado, para os fins desta lei;
XIV  –  realizar  a  comunicação  estadual  e  a  avaliação  ambiental  estratégica,

integrando-as e articulando-as com outras iniciativas em âmbitos nacional, estaduais
e municipais;

XV – promover um sistema de planejamento urbano sustentável de baixo impacto
ambiental e energético, inclusive a identificação, estudo de suscetibilidade e proteção
de áreas de vulnerabilidade indireta quanto à ocupação desordenada do território.

Art. 6° – A Política Estadual de Mudanças Climáticas deve assegurar a contribuição
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do Estado de Minas Gerais no cumprimento dos propósitos da Convenção-Quadro
das  Nações  Unidas  sobre  Mudanças  Climáticas  e  deve,  através  dos  objetivos
estabelecidos no art.  5°,  alcançar a estabilização das concentrações de gases do
efeito  estufa  na  atmosfera  em  um  nível  que  impeça  uma interferência  antrópica
perigosa no sistema climático, em prazo suficiente para permitir  aos ecossistemas
uma adaptação natural à mudança do clima e assegurar que a produção de alimentos
não seja ameaçada, bem como permitir que o desenvolvimento econômico prossiga
de maneira sustentável.

Art.  7º  – A Política  Estadual  de  Mudanças  Climáticas  deverá  ser  implementada
seguindo as seguintes diretrizes:

I – elaborar, atualizar periodicamente e colocar à disposição pública inventários de
emissões  antrópicas,  discriminadas  por  fontes,  e  das  remoções  por  meio  de
sumidouros, dos gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal,
com emprego de metodologias comparáveis nacional e internacionalmente;

II – formular,  implementar,  publicar e atualizar regularmente programas regionais
que  incluam  medidas  para  mitigar  a  mudança  do  clima,  enfrentar  as  emissões
antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa
não  controlados  pelo  Protocolo  de  Montreal,  bem  como  medidas  para  permitir
adaptação adequada à mudança do clima;

III  –  promover  e  cooperar  para  o  desenvolvimento,  aplicação,  difusão  e
transferência  de  tecnologias,  práticas  e  processos  que  controlem,  reduzam  ou
previnam as emissões antrópicas de gases de efeito  estufa não controlados  pelo
Protocolo  de  Montreal  em  todos  os  setores  pertinentes,  inclusive  nos  setores  de
energia, transportes, indústria, agropecuária, silvicultura e administração de resíduos;

IV  –  promover  a  gestão  sustentável,  bem  como  promover  e  cooperar  na
conservação e fortalecimento, conforme o caso, de sumidouros e reservatórios de
todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, inclusive
a biomassa, as florestas e os oceanos, como também outros ecossistemas terrestres,
costeiros e marinhos;

V – cooperar  nos preparativos para a prevenção e  adaptação aos impactos da
mudança do clima,  desenvolver e elaborar planos adequados e integrados para a
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gestão de áreas metropolitanas, recursos hídricos e agricultura, bem como para a
proteção e recuperação de regiões particularmente afetadas por secas e inundações;

VI – considerar os fatores relacionados com a mudança do clima em políticas e
medidas  sociais,  econômicas  e  ambientais,  bem  como  empregar  métodos
adequados,  a  exemplo  das  avaliações  de  impactos,  formulados  e  definidos
nacionalmente, com vistas a minimizar os efeitos negativos da mudança do clima na
economia, na saúde pública e na qualidade do meio ambiente;

VII  –  promover  e  cooperar  em  pesquisas  técnico-científicas,  tecnológicas,
socioeconômicas  e  outras,  bem  como  em  observações  sistemáticas  e  no
desenvolvimento de banco de dados relativos ao sistema climático;

VIII – promover e cooperar no intercâmbio pleno, aberto e imediato de informações
científicas, tecnológicas, socioeconômicas e jurídicas relativas ao sistema climático, à
mudança  do  clima  e  às  consequências  econômicas  e  sociais  de  estratégias  de
resposta ao desafio das mudanças climáticas globais;

IX  –  alocar  recursos  financeiros  suficientes  na  educação,  treinamento  e
conscientização  pública  em  relação  à  mudança  do  clima,  bem  como estimular  a
ampla participação da sociedade civil nesse processo;

X – mobilizar a Defesa Civil do Estado em resposta a eventuais desastres naturais,
como deslizamentos  e  inundações,  ou  para  a  proteção  de  áreas  de  risco,  como
encostas e fundos de vale;

XI – realizar e reportar, com total transparência, outras ações, projetos e iniciativas,
mensuráveis e com cronogramas definidos;

XII – promover o uso de fontes de energia renováveis e substituição gradual dos
combustíveis fósseis por outros com menor potencial de emissão de gases de efeito
estufa, excetuada a energia nuclear;

XIII – apoiar a pesquisa, o desenvolvimento, a divulgação e a promoção do uso de
tecnologias  de  combate  à  mudança  climática  e  das  medidas  de  adaptação  e
mitigação dos respectivos impactos, com ênfase na conservação de energia;

XIV – proteger e ampliar dos sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa;
XV – adotar procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços pela

administração pública estadual com base em critérios de sustentabilidade;
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XVI  –  estimular  a  participação  pública  e  privada  nas  discussões  nacionais  e
internacionais de relevância sobre o tema das mudanças climáticas;

XVII – utilizar instrumentos econômicos, tais como isenções, subsídios, incentivos
tributários e financiamentos,  visando à mitigação de emissões de gases de efeito
estufa.

Art. 8º – A Comunicação Estadual será realizada com periodicidade quinquenal, em
conformidade  com  os  métodos  aprovados  pelo  Painel  Intergovernamental  sobre
Mudanças Climáticas, contendo o seguinte:

I  –  inventário  de emissões,  discriminado por  fontes  de emissão e  absorção por
sumidouros  de  gases  de  efeito  estufa,  observada,  preferencialmente,  a  seguinte
estrutura de apresentação:

a) um capítulo sobre “Energia”, composto pelos setores: “Queima de combustíveis”,
contemplando  os  subsetores  “Energético”  (produção  de  energia  secundária),
“Indústrias  de  transformação  e  de  construção”  e  “Transporte”,  além  do  subsetor
“Outros”,  para  os  demais  casos,  e  “Emissões  fugitivas  de  combustíveis”,
contemplando  os  subsetores  “Combustíveis  sólidos”,  “Petróleo  e  gás  natural”  e
“Outros”;

b)  um  capítulo  sobre  “Processos  industriais”,  composto  pelos  setores  “Produtos
minerais”, “Indústria química”, “Produção de metais”, “Outras produções”, “Produção
de  halocarbonos  e  hexafluoreto  de  enxofre”,  “Consumo  de  halocarbonos  e
hexafluoreto de enxofre” e “Outros”;

c) um capítulo sobre “Uso de solventes e outros produtos”;
d)  um  capítulo  sobre  “Agropecuária”,  composto  pelos  setores  “Fermentação

entérica”, “Tratamento de dejetos”, “Cultivo de arroz”, “Solos agrícolas”, “Queimadas
proibidas”, “Queima de resíduos agrícolas” e “Outros”;

e)  um  capítulo  sobre  “Resíduos”,  composto  pelos  setores  “Resíduos  sólidos”,
“Efluentes líquidos” e “Efluentes industriais”;

II  –  mapa  com  avaliação  de  vulnerabilidades  e  necessidades  de  prevenção  e
adaptação aos impactos causados pela mudança do clima, integrado às ações da
Defesa Civil;
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III – referência a planos de ação específicos para o enfrentamento do problema das
mudanças climáticas globais, em termos de prevenção, mitigação e adaptação.

§ 1° – A Comunicação Estadual que se refere o “caput” deste artigo deverá conter
estudo de emissões antrópicas por fontes e de remoções antrópicas por sumidouros
de gases de efeito estufa em todo o Estado, medidas adotadas para mitigar e permitir
adaptação à mudança climática, utilizando metodologias internacionalmente aceitas,
bem como divulgar anualmente dados relativos ao impacto das mudanças climáticas
sobre a saúde pública.

§  2°  –  O  Executivo  Estadual  deverá  implementar  banco  de  dados  para  o
acompanhamento e controle das emissões de gases de efeito estufa.

Art. 9° – A avaliação ambiental estratégica do processo de desenvolvimento setorial
deve ter periodicidade quinquenal e analisar de forma sistemática as consequências
ambientais de políticas, planos e programas públicos e privados, frente aos desafios
das mudanças climáticas, dentre outros aspectos, considerando:

I – o zoneamento ecológico-econômico revisto a cada dez anos, para disciplinar as
atividades produtivas, a racional utilização de recursos naturais, o uso e a ocupação
do solo, com base para modelos locais de desenvolvimento sustentável;

II – estratégias aplicáveis àquelas zonas e atividades de maior vulnerabilidade às
mudanças climáticas, prováveis impactos e medidas de prevenção e adaptação;

III – definição, quando aplicável, de metas de redução de emissões de gases de
efeito estufa, setoriais ou tecnológicas;

IV – diversos aspectos de transporte sustentável;
V – peculiaridades locais, a relação entre os municípios, as iniciativas de âmbito

metropolitano, os modelos regionais e a ação integrada entre os órgãos públicos;
VI – políticas e medidas para realizar a mitigação de emissões de gases de efeito

estufa e ampliação dos sumidouros de carbono;
VII – medidas de prevenção e adaptação aos impactos das mudanças do clima;
VIII – difusão de estratégias de redução das emissões e absorção por sumidouros

induzidas e das boas práticas verificadas nas diversas regiões do Estado;
IX  –  proposição  de  padrões  ambientais  de  qualidade  e  outros  indicadores  de

sustentabilidade  que,  com  acompanhamento  e  periódica  revisão,  norteiem  as
políticas e ações correlatas a esta lei;
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X  –  planos  de  assistência  aos  municípios  para  inventário  de  emissões  e
sumidouros, ações de mitigação e adaptação aos eventos climáticos extremos.

Parágrafo único – A Secretaria de Meio Ambiente deverá coordenar a definição de
indicadores  ambientais  que  permitam  avaliar  os  efeitos  da  aplicação  desta  lei  e
publicar os resultados de seu acompanhamento.

Art. 10 – O Estado criará e manterá o Registro Público de Emissões, com o objetivo
de estabelecer critérios mensuráveis e o transparente acompanhamento do resultado
de medidas de mitigação e absorção de gases de efeito estufa, bem como auxiliar os
agentes privados e públicos na definição de estratégias para aumento de eficiência e
produtividade.

§ 1º – A participação no Registro Público de Emissões se dará de forma voluntária,
observadas as seguintes etapas:

I – formalização da adesão, por meio da assinatura de um protocolo;
II – capacitação e treinamento para a certificação;
III – identificação das fontes de emissão de gases de efeito estufa;
IV – reunião de informações e documentação para comprovar as emissões;
V – cálculo das emissões conforme metodologia estabelecida pela Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, cuja validade será para a
do  ano-calendário  seguinte,  harmonizada  com  os  capítulos  e  setores  da
Comunicação Estadual, incluindo-se as emissões indiretas pelo uso de eletricidade,
calor de processo e cogeração;

VI  –  certificação  das  emissões  declaradas,  por  terceira  parte  independente  e
credenciada, nos casos previstos;

VII – declaração das emissões realizadas no ano calendário anterior.
§ 2º – O poder público definirá, entre outros, os seguintes incentivos para a adesão

ao Registro Público:
I – fomento para reduções de emissões de gases de efeito estufa;
II – ampliação do prazo de renovação de licenças ambientais;
III – priorização e menores taxas de juros em financiamentos públicos;
IV – certificação de conformidade;
V – incentivos fiscais.
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§ 3º  –  O Registro  Público de  Emissões deverá  ser  realizado de acordo com a
seguinte abrangência:

I – por empreendimento e por conjunto de empreendimentos, no caso de pessoas
jurídicas de direito privado;

II – em sua totalidade, no caso de pessoa jurídica de direito público.
§ 4º – Cabe à Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, definir os critérios de

linhas de corte que estabeleçam a obrigatoriedade da certificação por terceira parte
das emissões informadas ao Registro Público de Emissões.

Art. 11 – O uso do solo urbano e rural buscará, dentre outros, os resultados:
I – prevenir e evitar a ocupação desordenada de áreas de vulnerabilidade direta e

indireta, como o setor costeiro, zonas de encostas e fundos de vale;
II – atenuar os efeitos de desastres de origem climática;
III – promover o transporte sustentável e minimizar o consumo de combustíveis pelo

deslocamento de pessoas e bens;
IV – ordenar a agricultura e as atividades extrativas, adaptar a produção a novos

padrões de clima e disponibilidade hídrica, diversificar  a produção para garantir  o
suprimento,  conter  a  desertificação,  utilizar  áreas  degradadas  sem  comprometer
ecossistemas  naturais,  controlar  queimadas  e  incêndios,  prevenir  a  formação  de
erosões,  proteger  nascentes  e  fragmentos  florestais,  recompondo  corredores  de
biodiversidade;

V – ordenar os múltiplos usos da água, permitindo a proteção de recursos hídricos,
a gestão compartilhada e racional da água, além de prevenir ou mitigar efeitos de
inundações;

VI  –  integrar  a  dimensão  climática  aos  planos  de  macrodrenagem  e  recursos
hídricos;

VII – incorporar as alterações e formas de proteção do microclima no ordenamento
territorial urbano, protegendo a vegetação arbórea nativa;

VIII – delimitar, demarcar e recompor com cobertura vegetal áreas de reserva legal
e, principalmente,  áreas de preservação permanente,  matas ciliares, fragmentos e
remanescentes florestais;

IX – identificar e mapear as vulnerabilidades existentes nos territórios municipais,
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como  base  para  políticas  locais  de  adaptação  aos  impactos  decorrentes  das
mudanças climáticas;

X – manter atualizado o levantamento de áreas a serem preservadas pelo Estado
ou Municípios, necessárias para a manutenção do equilíbrio bioclimático;

XI – aumentar a cobertura vegetal das áreas urbanas, promovendo o plantio de
espécies adequadas à redução das chamadas ilhas de calor;

XII – promover a descentralização da atividade econômica e dos serviços públicos,
com foco na redução da demanda por transporte.

Art. 12 – Cabe ao Executivo promover:
I – a requalificação de áreas habitacionais insalubres e de risco, visando a oferecer

condições de  habitabilidade para  a  população moradora  e  evitar  ou  minimizar  os
riscos decorrentes de eventos climáticos extremos;

II  –  a  recuperação de áreas  de  preservação permanente,  especialmente  as  de
várzeas, visando a evitar ou minimizar os riscos decorrentes de eventos climáticos
extremos;

III – a arborização das vias públicas e a requalificação dos passeios públicos, com
vistas  a  ampliar  sua área  permeável,  para  a  consecução  dos  objetivos  previstos
nessa lei.

Art.  13 – A sustentabilidade da aglomeração urbana deverá ser estimulada pelo
poder  público,  norteada  pelo  princípio  geral  de  plena  utilização  da  infraestrutura
urbana e materializada pelas seguintes metas:

I  –  redução  dos  deslocamentos  por  meio  de  melhor  distribuição  de  fontes  de
trabalho e renda;

II – promoção da distribuição de usos e da intensidade de aproveitamento do solo
de forma equilibrada em relação à infraestrutura, aos transportes e ao meio ambiente,
de modo a evitar sua ociosidade ou sobrecarga e otimizar os investimentos públicos;

III – estímulo à ocupação de área já urbanizada, dotada de serviços, infraestrutura e
equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da capacidade instalada com
redução de custos;

IV – estímulo à restruturação e requalificação urbanística e ambiental para melhorar
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o aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura em processo de esvaziamento
populacional com potencialidade para atrair novos investimentos.

Art. 14 – Cabe ao poder público propor e fomentar medidas que privilegiem padrões
sustentáveis de produção, comércio e consumo, de maneira a reduzir a demanda de
insumos,  utilizar  materiais  menos  impactantes  e  gerar  menos  resíduos,  com  a
consequente redução das emissões dos gases de efeito estufa, realizando iniciativas
nas áreas de:

I  – licitação sustentável,  para adequação do perfil  e poder de compra do poder
público estadual em todas as suas instâncias;

II  –  responsabilidade  pós-consumo,  incorporando  externalidades  ambientais  e
privilegiando  o  uso  de  bens  e  materiais  que  tenham  reuso  ou  reciclagem
consolidados;

III – conservação de energia, estimulando a eficiência na produção e no uso final
das mercadorias;

IV  –  combustíveis  mais  limpos  e  energias  renováveis,  notadamente  a  solar,  a
bioenergia e a eólica;

V – extração mineral, minimizando o consumo de combustíveis fósseis na atividade
mineradora, reduzindo o desmatamento, evitando assoreamento de rios pelas cavas,
protegendo as encostas de morros e promovendo a recuperação vegetal;

VI – construção civil, promovendo nos projetos próprios ou incentivando em projetos
de terceiros a habitação sustentável e de eficiência energética, redução de perdas,
normas  técnicas  que  assegurem  qualidade  e  desempenho  dos  produtos,  uso  de
materiais reciclados e de fontes alternativas e renováveis de energia;

VII – agricultura e atividades extrativas, adaptando a produção a novos padrões de
clima e disponibilidade hídrica,  reduzindo emissões de gases de efeito  estufa por
meio da racionalização do uso do solo rural e dos recursos naturais, favorecendo a
bioenergia  sustentável,  diversificando a  produção,  utilizando as áreas  degradadas
sem  comprometer  os  cerrados  e  outros  ecossistemas  naturais,  controlando
queimadas e incêndios, prevenindo a formação de erosões, protegendo nascentes e
fragmentos florestais, recompondo corredores de biodiversidade;

VIII  –  pecuária,  reduzindo  a  emissão de metano pela  fermentação entérica  em
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animais  e  a  pressão  dessas  atividades  sobre  florestas  e  outros  ecossistemas
naturais;

IX  –  transporte,  em  todas  as  fases  da  produção  e  desta  para  o  consumo,
minimizando  distâncias  e  uso  de  combustível  fóssil,  privilegiando  o  transporte
coletivo, otimizadores do uso de recursos naturais;

X – eficiência energética nos edifícios públicos;
XI  –  macrodrenagem  e  múltiplos  usos  da  água,  assegurando  a  proteção  de

recursos hídricos, a gestão compartilhada e racional da água, além de prevenir ou
mitigar efeitos de inundações;

XII – redução do desmatamento e queimadas, bem como recuperação de florestas
e outros  ecossistemas  naturais  que retenham o carbono da atmosfera,  de  forma
direta dentro dos limites do Estado e de forma indireta em outras regiões, inclusive
mediante controle e restrição do uso de madeira, carvão vegetal e outros insumos de
origem florestal;

XIII  –  indústria,  por  meio  do  estímulo  ao  desenvolvimento  e  implementação de
tecnologias  menos  intensivas  no  consumo  de  energia  e  menos  poluentes,  de
processos produtivos que minimizem o consumo de materiais, e da responsabilidade
no destino dos resíduos gerados pelo consumo.

Art. 15 – O Estado poderá definir padrões de desempenho ambiental de produtos
comercializados  em  seu  território,  devendo  as  informações  ser  prestadas  pelos
fabricantes ou importadores.

Parágrafo  único  –  Cabe  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável  aprovar  os padrões definidos no  caput deste  artigo,
podendo articular-se com outros organismos técnicos mediante convênios e demais
instrumentos de cooperação.

Art. 16 – O Estado estabelecerá parcerias com entes públicos e privados com o
objetivo de capacitar  e auxiliar  o micro e  pequeno empreendedor  em projetos  de
redução de emissões der gases de efeito estufa.

Art. 17 – O licenciamento ambiental de empreendimentos e suas bases de dados
deverão incorporar a finalidade climática, compatibilizando-se com a Comunicação
Estadual, a avaliação ambiental estratégica e o Registro Público de Emissões.
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§ 1° – A redução na emissão de gases de efeito estufa deverá ser integrada ao
controle da poluição atmosférica a ao gerenciamento da qualidade do ar e das águas,
instrumentos  pelos  quais  o  poder  público  impõe  limites  para  a  emissão  de
contaminantes locais.

§ 2° – O poder público deverá orientar a sociedade sobre os fins e instrumentos
desta lei através de normas técnicas e manuais de boas práticas.

Art. 18 – Políticas públicas deverão priorizar o transporte sustentável, no sentido de
minimizar as  emissões de gases de efeito estufa, atendendo aos seguintes fins e
exigências:

I  – prioridade para o transporte não motorizado de pessoas e para o transporte
coletivo sobre o transporte motorizado individual;

II  –  estímulo  ao  transporte  não  motorizado,  com  ênfase  na  implementação  de
infraestrutura e medidas operacionais para incentivar o deslocamento a pé e o uso de
bicicleta, valorizando-se a articulação entre modais de transporte;

III – adoção de metas para a ampliação da oferta de transporte público e estímulo
ao  desenvolvimento,  implantação  e  utilização  de  meios  de  transporte  menos
poluidores;

IV –  ampliação da oferta de transporte  público e  estímulo  ao  uso de meios de
transporte com menor potencial poluidor e emissor de gases de efeito estufa, com
ênfase na rede ferroviária, metroviária e outros meios de transporte utilizadores de
combustíveis renováveis;

V – racionalização e  redistribuição da demanda pelo  espaço viário,  melhora  da
fluidez no tráfego, redução da frequência e intensidade dos congestionamentos;

VI  –  estímulo  a entrepostos de veículos  de carga e  outras  opções de troca de
modais que permitam a redistribuição capilar de produtos;

VII – estímulo à implantação de atividades econômicas geradoras de emprego e
serviços públicos em áreas periféricas predominantemente residenciais;

VIII – coordenação com a avaliação ambiental estratégica;
IX – controle e redução de emissões de veículos novos e em circulação;
X – renovação da frota em uso;
XI – informação clara e transparente ao consumidor sobre os veículos, no que se
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refere às emissões atmosféricas de poluentes locais e gases de efeito estufa e ao
consumo de combustível;

XII – definição de padrões de desempenho ambiental de veículos, estabelecimento
de indicadores e rotulagem ambiental;

XIII – informação ao público em geral sobre tópicos, como:
a) poluição do ar e contribuição para o aumento do efeito estufa;
b) impactos sobre a saúde humana e o meio ambiente;
c) efeitos socioeconômicos e sobre a infraestrutura;
d) planos de transporte e ações de mobilidade;
XIV – prioridade na fiscalização de emissões de poluentes e inspeção veicular;
XV – cadastro ambiental de veículos, em conexão com a inspeção veicular;
XVI – inventário de emissões, parte da Comunicação Estadual;
XVII – medidas de emergência e de restrição à circulação de veículos para evitar a

ocorrência  de  episódios  críticos  de  poluição  atmosférica,  respeitados  os  usos
essenciais definidos em lei;

XVIII  –  controle  de  emissões  evaporativas  em  veículos,  bem  como  postos  de
abastecimento, bases, terminais e estações de transferência de combustíveis;

XIX – planejamento e adoção de medidas inibidoras das condutas de trânsito que
agravem as condições ambientais;

XX – medidas que levem à distribuição da ocupação de vias e rodovias, como o
escalonamento de horários de utilização de vias públicas;

XXI  –  combate  a  medidas  e  situações  que,  de  qualquer  forma,  estimulem  a
permanência  de  veículos  obsoletos  e  o  uso de combustíveis  mais  poluentes,  em
termos de emissão de gases de efeito estufa;

XXII – cobrança por atividades emissoras de gases de efeito estufa e pelo uso de
vias terrestres;

XXIII – condições para privilegiar modais de transporte mais eficientes e com menor
emissão por passageiro ou unidade de carga;

XXIV – proteção da cobertura vegetal existente e incremento da arborização pública
e de cortinas de vegetação;

XXV  –  racionalização  do  sistema de  transporte,  com  medidas  estruturais  e  de
planejamento, tais como:
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a) desestímulo ao transporte motorizado individual e à demanda de infraestrutura
urbana por veículos particulares, por meio, entre outros, da expansão e integração,
inclusive tarifária, de outros modais de viagem, tais como o sistema sobre trilhos, o
sistema sobre pneus de média capacidade e o sistema aquaviário;

b) modais ambientalmente preferíveis para o transporte de pessoas e bens;
c) corredores urbanos, anéis viários e outras obras de infraestrutura urbana;
d) coordenação de ações em regiões metropolitanas e harmonização de iniciativas

municipais;
e) outras estratégias adequadas de mobilidade;
f)  melhoria  da  comunicação nos sistemas  viários  e  de  transporte,  com foco na

otimização do tráfego, aumento da segurança, diminuição dos impactos ambientais e
das condutas abusivas ao trânsito;

XXVI  –  educação ambiental,  debates  públicos,  campanhas  de esclarecimento e
conscientização;

XXVII – adequação da matriz energética, dentre outros instrumentos, por meio de:
a) melhoria da qualidade dos combustíveis;
b) transição para fontes menos impactantes;
c) conservação de energia;
d) indução ao uso de sistemas eletrificados de transporte coletivo, especialmente

em áreas adensadas;
e) carona solidária e outras formas de uso compartilhado de transporte individual;
f)  estímulo  a  veículos  individuais  de  menor  porte,  mais  eficientes  e  menos

emissores de gases de efeito estufa;
g) estabelecimento e acompanhamento de indicadores de desempenho energético

e ambiental;
XXVIII – fomento a pesquisas e desenvolvimento na área do transporte sustentável;
XXIX – revisão das políticas energética e fiscal do Estado para a conservação de

energia e o aumento da participação das fontes renováveis na matriz;
XXX – internalização da dimensão climática no planejamento da malha viária e da

oferta dos diferentes modais de transporte;
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XXXI – instalação de sistemas inteligentes de tráfego para veículos  e rodovias,
objetivando reduzir congestionamentos e consumo de combustíveis;

XXXII  –  promoção  de  medidas  estruturais  e  operacionais  para  melhoria  das
condições de mobilidade nas áreas afetadas por polos geradores de tráfego;

XXXIII – estímulo à implantação de entrepostos e terminais multimodais de carga
preferencialmente nos limites dos principais  entroncamentos rodoferroviários tendo
em vista a instituição de redes de distribuição capilar de bens e produtos diversos;

XXXIV  –  implantação  de  corredores  segregados  e  faixas  exclusivas  de  ônibus
coletivos  e,  na  impossibilidade  dessa  implantação  por  falta  de  espaço,  medidas
operacionais  que  priorizem  a  circulação  de  ônibus,  nos  horários  de  pico,  nos
corredores do viário estrutural;

XXXV –  regulamentação  da circulação,  parada  e  estacionamento  de  ônibus  de
ônibus  fretados  e  criação  de  bolsões  de  estacionamento  ao  longo  do  sistema
metroviário;

XXXVI – estabelecimento de programas e incentivos para caronas solidárias ou
transporte compartilhado;

XXXVII – reordenamento e escalonamento de horários e períodos de atividades
públicas e privadas;

XXXVIII – determinação de critérios de sustentabilidade ambiental e de estímulo à
mitigação  de  gases  de  efeito  estufa  na  aquisição  de  veículos  da  frota  do  poder
público estadual e na contratação de serviços de transporte;

XXXIX – promoção de conservação e uso eficiente de energia nos sistemas de
trânsito;

XL – estabelecimento de limites e metas de redução progressiva e promoção de
monitoramento de emissão de gases de efeito estufa para o sistema de transporte
estadual.

Art. 19 – Será objeto de execução coordenada entre todas as esferas de governo a:
I  –  criação de incentivos,  por  lei,  para  a  geração de energia  a partir  de  fontes

renováveis;
II  –  promoção  de  esforços  no  sentido  de  eliminar  subsídios  aos  combustíveis

fósseis e para criar incentivos à geração e o uso de energia renovável;
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III  –  promoção  e  adoção  de  programas  de  eficiência  energética  e  energias
renováveis em edificações, indústrias e transportes;

IV  –  promoção  e  adoção  de  programa de  rotulagem  de  produtos  e  processos
eficientes, sob o ponto de vista energético e de mudança climática;

V – criação de incentivos fiscais e financeiros, por lei, para pesquisas relacionadas
à eficiência energética e ao uso de fontes de energia renováveis em sistemas de
conversão de energia;

VI – promoção do uso dos melhores padrões de eficiência energética e do uso de
energias renováveis na iluminação pública.

Art. 20 – A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
– Semad –, o Instituto Estadual de Florestas – IEF –, o Instituto Mineiro de Gestão
das Águas – Igam – e a Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam – devem
considerar as mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e
as ações de prevenção, mitigação e adaptação estabelecidas nesta lei.

Art. 21 – As ações previstas na Política Estadual de Resíduos Sólidos, estabelecida
na Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, devem observar as mudanças climáticas,
a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de prevenção, adaptação e
mitigação, com ênfase na prevenção, redução, reuso, reciclagem e recuperação do
conteúdo  energético  dos  resíduos,  nessa  ordem  devendo,  inclusive,  adotar  as
seguintes medidas;

I – minimização da geração de resíduos urbanos, esgotos domésticos e efluentes
industriais;

II – reciclagem ou reuso de águas pluviais, resíduos urbanos, esgotos domésticos e
efluentes industriais;

III – tratamento e disposição de resíduos, preservando as condições sanitárias e
promovendo a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Art.  22  –  O Estado incentivará a  recuperação  de metano gerado pela  digestão
anaeróbia de sistemas de tratamento de esgotos domésticos, efluentes industriais,
resíduos rurais e resíduos sólidos urbanos.

Art.  23  –  O  Poder  Executivo  estabelecerá  um  Plano  Estratégico  para  Ações
Emergenciais – Peae –, para resposta a eventos climáticos extremos que possam



2290
____________________________________________________________________________

gerar  situação  de  calamidade  pública,  notadamente  em  áreas  de  vulnerabilidade
direta.

Art. 24 – O Executivo deverá investigar e monitorar os fatores de risco à vida e à
saúde decorrentes da mudança climática e implementar as medidas necessárias de
prevenção e tratamento, de modo a evitar ou minimizar seus impactos sobre a saúde
humana devendo, entre outras medidas:

I  – realizar campanhas de esclarecimento sobre as causas, efeitos e formas de
evitar e tratar as doenças relacionadas à mudança climática;

II – adotar procedimentos direcionados de vigilância ambiental,  epidemiológica e
entomológica em locais e em situações selecionadas, com vistas à detecção rápida
de sinais de efeitos biológicos da mudança climática;

III – aperfeiçoar programas de controle de doenças infecciosas de ampla dispersão,
com altos níveis de endemicidade e sensíveis ao clima, especialmente a malária e a
dengue;

IV – treinar a Defesa Civil e criar sistemas de alerta rápido para o gerenciamento
dos impactos sobre a saúde decorrentes da mudança climática.

Art. 25 – As edificações novas devem atender ao princípio da eficiência energética,
sustentabilidade  ambiental,  qualidade  e  eficiência  de  materiais,  bem  como  as
construções já existentes, no tocante a projetos de reforma e ampliação.

Art. 26 – Cabe à administração pública estadual definir os conceitos de eficiência
energética e ampliação de áreas verdes nas edificações por ela desenvolvidas.

Art. 27 – O Executivo poderá reduzir  alíquotas de tributos ou promover renúncia
fiscal para a consecução dos objetivos desta lei, bem como promover a renegociação
das  dívidas  tributárias  de  empreendimentos  e  ações  que  resultem  em  redução
significativa das emissões de gases de efeito estufa ou ampliem a capacidade de sua
absorção ou armazenamento, mediante aprovação de lei específica.

Parágrafo único – O poder público poderá estabelecer compensação econômica,
com vistas a desestimular as atividades com significativo potencial de emissão de
gases de efeito estufa.

Art.  28  –  As  licitações  e  os  contratos  administrativos  celebrados  pelo  Estado
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deverão incorporar critérios ambientais nas especificações dos produtos e serviços,
com ênfase nos objetivos desta lei.

Art. 29 – O Executivo, em articulação com entidades de pesquisa, divulgará critérios
de avaliação da sustentabilidade de produtos e serviços.

Art. 30 – É dever do Poder Executivo Estadual, com a participação e colaboração
da sociedade civil  organizada, realizar programas e ações de educação ambiental,
em  linguagem  acessível  e  compatível  com  diferentes  públicos,  com  o  fim  de
conscientizar a população sobre as causas e os impactos decorrentes da mudança
climática, enfocando, no mínimo, os seguintes aspectos:

I – causas e impactos da mudança climática;
II – vulnerabilidades existentes no Estado e em sua população;
III – medidas de mitigação do efeito estufa;
IV – mercado de carbono.
Art. 31 – Incumbe ao poder público, juntamente com a sociedade civil:
I  –  desenvolver  programas  de  sensibilização,  conscientização,  mobilização  e

disseminação  de  informações  para  que  a  sociedade  civil  possa  efetivamente
contribuir com a proteção do sistema climático, em particular divulgar informações ao
consumidor sobre o impacto de emissões de gases de efeito estufa dos produtos e
serviços;

II – apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e
capacitação nos temas relacionados às mudanças climáticas, com particular ênfase
na execução de inventários de emissões e sumidouros, bem como na identificação
das vulnerabilidades decorrentes do aumento médio da temperatura do planeta, para
fins de promover medidas de prevenção, adaptação e de mitigação;

III  –  estimular  linhas  de  pesquisa  sobre  as  mudanças  climáticas,  impactos,
mitigação,  vulnerabilidade,  adaptação  e  novas  tecnologias  de  menor  emissão  de
gases de efeito estufa, inclusive mediante convênios públicos com universidades e
institutos;

IV – integrar às ações de governo os resultados das pesquisas técnico-científicas;
V – fomentar e articular ações em âmbito municipal, oferecendo assistência técnica

em  tópicos  como  transporte  sustentável,  uso  do  solo,  recuperação  florestal,
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conservação de energia,  gerenciamento de  resíduos e  mitigação de emissões de
metano.

Art. 32 – Para os objetivos desta lei, o Poder Executivo deverá:
I – criar instrumentos econômicos e estimular o crédito financeiro voltado a medidas

de mitigação de emissões de gases de efeito estufa e de adaptação aos impactos das
mudanças climáticas;

II – estabelecer preços e tarifas públicas, tributos e outras formas de cobrança por
atividades emissoras de gases de efeito estufa;

III – desenvolver estímulos econômicos para a manutenção de florestas existentes
e  desmatamento  evitado,  compensação  voluntária  pelo  plantio  de  árvores,
recuperação da vegetação e proteção de florestas;

IV  –  estimular  a  implantação de projetos  que utilizem o  MDL, a  fim de que se
beneficiem do “Mercado de Carbono”, decorrente do Protocolo de Quioto, e de outros
mercados similares, por meio de:

a)  mecanismos  de  caráter  institucional  e  regulatório,  bem  como  auxílio  na
interlocução com investidores nacionais e estrangeiros, públicos ou privados;

b)  estímulo  a  projetos  MDL  que  auxiliem  a  recuperação  e  conservação  da
biodiversidade mineira;

c) capacitação de empreendedores de projetos MDL em suas várias etapas;
d) disseminação das normas relativas aos critérios e metodologias emanadas do

Comitê Executivo do MDL, no que se refere à adicionalidade e outras matérias;
e) auxílio na interlocução junto à Comissão Interministerial de Mudanças Globais do

Clima – CIMGC – e outras entidades oficiais;
f) estímulo à obtenção de créditos de carbono originados de projetos MDL, com

ênfase  nas  vantagens  competitivas  decorrentes  da  adoção  de  práticas  de
sustentabilidade por empreendedores brasileiros.

Art.  33  –  O  Poder  Executivo  instituirá,  mediante  decreto,  o  Programa  de
Remanescentes Florestais, sob coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, com o
objetivo de fomentar a delimitação, demarcação e recuperação de matas ciliares e
outros  tipos  de  fragmentos  florestais,  podendo  prever,  para  consecução  de  suas
finalidades,  o  pagamento  por  serviços  ambientais  aos  proprietários  rurais



2293
____________________________________________________________________________

conservacionistas,  bem  como  incentivos  econômicos  a  políticas  voluntárias  de
redução de desmatamento e proteção ambiental.

Art. 34 – Os recursos advindos da comercialização das reduções certificadas de
emissões  –  RCEs  –  de  gases  de  efeito  estufa  que  forem  de  titularidade  da
administração pública deverão ser aplicados prioritariamente na recuperação do meio
ambiente e na melhoria da qualidade de vida da comunidade moradora do entorno do
projeto.

Art. 35 – Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e
programas governamentais deverão ser compatíveis com esta lei, cabendo ao poder
público e entidades do terceiro setor:

I – desenvolver programas de adaptação às mudanças climáticas e aos eventos
climáticos extremos que priorizem as populações mais vulneráveis, a fim de facilitar a
interação entre a sociedade civil e o poder público para promover a internalização do
tema nas esferas de atuação dos atores sociais relevantes, tais como secretarias de
Estado,  autarquias  e  fundações  estaduais  e  municipais,  prefeituras,  setores
empresarial e acadêmico, sociedade civil organizada e meios de comunicação social;

II  –  estabelecer  mecanismos  jurídicos  para  a  proteção  da  saúde  humana  e
ambiental, de defesa do consumidor e de demais interesses difusos relacionados com
os objetivos desta lei;

III  –  realizar  acordos setoriais de redução voluntária das emissões de gases de
efeito estufa entre o governo estadual e entidades empresariais privadas;

IV – fortalecer as instâncias de governo ligadas às ações de proteção do sistema
climático e capacitar entidades públicas e privadas para fomentar a adesão às ações
relacionadas com esta lei;

V – realizar  ampla e frequente consulta à sociedade civil,  garantindo também a
participação  constante  e  ativa  nos  fóruns  e  a  articulação  com  outras  políticas  e
programas,  nas  esferas  nacional  ou  internacional,  isolada  ou  conjuntamente
considerados, que possam contribuir com a proteção do sistema climático;

VI – incentivar e articular iniciativas de âmbito municipal, cooperando com a esfera
federal,  respeitadas as  respectivas  competências,  com gerenciamento  integrado e
estratégico;
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VII – estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não governamentais internacionais e entidades estaduais
no campo das mudanças climáticas globais;

VIII  –  apoiar  a  obtenção  de  financiamentos  nacionais  e  internacionais  para
aplicação em programas e ações no Estado relacionados às mudanças climáticas;

IX – estimular a participação das entidades mineiras nas conferências das partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e do Protocolo
de Quioto;

X – estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório relativo
às políticas setoriais que se relacionem com emissões e sequestro de gases de efeito
estufa,  bem  como estimular  a  adoção  de  práticas  e  tecnologias  mitigadoras  das
emissões dos referidos gases, de modo a assegurar a competitividade dos produtos e
serviços desenvolvidos pela economia;

XI  –  buscar  a integração dos objetivos  desta lei  com iniciativas decorrentes da
Convenção  de  Viena,  do  Protocolo  de  Montreal  e  demais  convenções  e  acordos
internacionais correlatos, ratificados pelo Brasil;

XII – promover articulação e intercâmbio entre as esferas estadual e federal,  de
modo a facilitar  a  acessibilidade aos dados e informações  produzidos por  órgãos
públicos, necessários à elaboração dos inventários das emissões de gases de efeito
estufa pelos Municípios;

XIII – apoiar a Defesa Civil dos Municípios;
XIV  –  priorizar  a  instalação  de  serviços  públicos  em  regiões  periféricas

predominantemente residenciais.
Art. 36 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  A  Política  Estadual  de  Mudanças  Climáticas  –  Pemc  –  visa  a

consolidação das discussões científicas dos diversos ramos de conhecimento, como
a biologia, a climatologia e a estatística – que não encerraram suas pesquisas neste
campo –, em uma lei estadual em prol da adaptação das atividades antrópicas ao
meio ambiente.
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Nessa perspectiva, a lei  que institui a Pemc estabelece uma série de princípios,
objetivos e diretrizes a serem observadas pelo poder público e pela iniciativa privada,
relativos  ao  manejo  e  utilização  dos  recursos  naturais  mormente  seus
desdobramentos para o aquecimento global.

O efeito estufa, denominado  greenhouse efect pelos americanos, que tem como
principais responsáveis os gases metano e dióxido de carbono, consiste na absorção
da radiação proveniente do sol por esses gases, impedindo que esta seja refletida
pela camada de ozônio que o planeta possui naturalmente em sua atmosfera.

Seus  efeitos  podem  ser  observados  a  médio  e  longo  prazo.  A  médio  prazo,
observa-se a extinção de algumas espécies e a mudança no ciclo da vida de outras,
considerando que algumas estão mais ou menos adaptadas às temperaturas que lhe
são afeitas.  A longo prazo,  a  poluição pode causar  desde  sérios  danos  à  saúde
humana até o aumento do nível do mar, considerando o derretimento das calotas
polares pelo aumento geral da temperatura terrestre.

Por sua importância, conto com a aprovação deste projeto de lei.
–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 723/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.713/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.367/2011)

Estabelece dever de informação das empresas de telefonia móvel aos usuários do
serviço na modalidade pré-pago.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As empresas de telefonia móvel informarão aos usuários da modalidade

pré-pago a quantidade de créditos consumidos ou adquiridos em cada operação, bem
como o saldo de créditos existentes antes e após a utilização dos serviços.

Art. 2º – As informações especificadas no caput do art. 1° serão prestadas por meio
de  envio  de  mensagens  de  texto  ao  usuário,  imediatamente  após  as  seguintes
operações:

I – aquisição de créditos;
II – aquisição de produtos ou serviços;
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III – realização de chamadas;
IV – envio de mensagens.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: Este projeto de lei obriga as empresas de telefonia móvel do Estado a

prestarem informações aos usuários do serviço pré-pago após cada operação por
eles realizada. O objetivo é instituir o direito do consumidor de, imediatamente após o
uso  dos  serviços,  ser  informado  sobre  a  quantidade  de  créditos  consumidos  ou
adquiridos em cada operação, bem como o saldo de créditos existentes antes e após
a realização de cada uma delas.

Essa medida visa proteger o consumidor de telefonia pré-paga, trazendo-lhe maior
segurança  na  utilização  dos  serviços  de  telefonia  móvel,  especialmente  nessa
modalidade de serviço que, em princípio, não conta com um demonstrativo regular de
gastos, o que dificulta o controle do usuário sobre seus gastos.

– 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 1.714/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.007/2012)

Dispõe sobre a publicação, pelos órgãos de defesa do consumidor, de informações
sobre atos lesivos aos consumidores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam  os  órgãos  de  defesa  do  consumidor  obrigados  a  publicar,

anualmente,  o  cadastro  com  nome e  razão  social  do  fornecedor  de  produtos  ou
serviços infrator de legislação de defesa do consumidor, fazendo constar o número
total de reclamações registradas no período de tempo definido.

Parágrafo único – Entende-se por fornecedor de produtos ou serviços infrator da
legislação  de  defesa  do  consumidor  aquele  que  possua  sentença  condenatória
transitada em julgado em seu desfavor.

Art. 2º – Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
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Anselmo José Domingos
Justificação: A Constituição Federal estabelece, em seu art. 170, inciso V:
“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:

(...)
V – defesa do consumidor;”.
Editada  a  Lei  nº  8.078,  de  11/9/1990,  que  instituiu  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor – CDC –, estabeleceu-se o diploma normativo que busca equalizar  a
relação entre produtor e consumidor, vista a hipossuficiência estabelecida entre esses
polos.

A publicação de um rol de produtores e fornecedores reiteradamente demandados
por  violações  ao  direito  do  consumidor  tem  por  escopo  o  fornecimento  de
informações aos consumidores que lhes permitam escolher  quais  empresários  ou
sociedades empresárias contratar,  tendo em vista a minimização da ocorrência de
futuras violações aos seus direitos.

Sabe-se que atualmente as empresas e sociedades empresárias realizam um tipo
perverso  de  cálculo  que  consiste  no  seguinte:  caso  a  violação  do  direito  do
consumidor  seja  matematicamente  menos  onerosa  que  a  sua  observância,
considerando-se a probabilidade de uma eventual demanda judicial, anui-se com a
ilegalidade visando a redução de custos. Isso porque o atendimento dos preceitos
estabelecidos pelo CDC gera custos que, se puderem ser afastados, aumentam a
margem de lucro dos produtores e fornecedores de bens e serviços.

Nessa perspectiva,  o Estado,  através de agências  ou  órgãos reguladores,  daria
publicidade ao número de demandas encontradas pelas  empresas que atuam em
diversos  ramos  contribuindo,  portanto,  para  que  sejam  compelidas  a  observar  e
seguir os preceitos da lei, sob pena de terem o número de consumidores diminuído,
já que estes poderiam evitar contratar com empresas reiteradamente reclamadas.

Nesses termos, conto com 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 1.715/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.896/2012)

Determina  que  no  mínimo  10%  (dez  por  cento)  dos  empregos  oferecidos  por
pessoas jurídicas com fins lucrativos que tenham sido beneficiadas por incentivo ou
isenção fiscal outorgada pelo Estado sejam reservados a pessoas que procuram o
primeiro emprego.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As pessoas jurídicas de direito privado beneficiadas, diretamente ou por

meio  de  consórcio,  por  incentivo  ou  isenção  fiscal  instituída  pelo  Estado  devem
reservar no mínimo 10% (dez por cento) dos empregos que oferecem a pessoas que
procuram o primeiro emprego.

Parágrafo único – Entende-se por primeiro emprego aquele cujo postulante não tem
experiência profissional comprovada pela carteira de trabalho e previdência social ou
por contrato de prestação de serviços.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei acarretará às pessoas jurídicas de
que trata o art. 1º a perda do respectivo benefício fiscal.

Art.  3º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias
contados a partir da data da publicação desta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  Entre  a  fase  de  capacitação e  a entrada no mercado de trabalho,

existe  um  grande  óbice  à  inserção  social  do  trabalhador:  a  falta  de  experiência
profissional.  Algumas  empresas  entendem  que  tal  experiência  é  um  requisito
essencial para a contratação do trabalhador. Entretanto, muitas vezes, o período de
experiência  e os  programas de capacitação interna  são suficientes  para  inserir  o
trabalhador na dinâmica laboral.

O objetivo deste projeto é, portanto, proporcionar às pessoas que não possuem
nenhuma experiência sua inserção no mercado de trabalho, visto que a inexperiência
não  pode  ser  confundida  com  a  incompetência  do  trabalhador  para  executar
determinado  tipo  de  serviço  e  que,  para  superar  tal  situação,  existem  diversos
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mecanismos que podem ser utilizados, como a adoção de programas de treinamento.
Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.716/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.462/2011)

Institui a Política de Promoção da Aprendizagem – Proap – no âmbito das redes
estaduais de saúde e de educação e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída, no âmbito das redes estaduais de saúde e de educação, a

Política de Promoção da Aprendizagem – Proap –, com a finalidade de contribuir para
a promoção da aprendizagem dos alunos da rede estadual de educação por meio de
identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento daqueles com distúrbios de
aprendizagem e déficits visuais e auditivos, na forma desta lei.

Parágrafo único – A Proap será desenvolvida de forma integrada com o Programa
Saúde na Escola – PSE – e em conformidade com as orientações deste e com os
princípios e diretrizes multiprofissionais do Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 2º – Serão as seguintes as ações da Proap de assistência aos alunos, a serem
realizadas de forma complementar:

I  –  identificação,  no  ambiente  escolar,  dos  casos  prováveis  de  distúrbios  de
aprendizagem e déficits visuais e auditivos;

II – diagnóstico e tratamento;
III – acompanhamento do desempenho escolar pós-tratamento.
§ 1º – Para os efeitos desta lei, consideram-se distúrbios de aprendizagem, entre

outros:
I – a dislexia;
II – a síndrome de Irlen;
III – os distúrbios de aprendizagem relacionados à visão – Darvs;
IV – a disgrafia;
V – a discalculia;
VI – a disortografia;
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VII – o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade – TDAH.
§ 2º – A identificação de que trata o inciso I do  caput deste artigo compreenderá

uma ação de triagem de caráter não especializado e distinta do diagnóstico.
§ 3º – O diagnóstico e o tratamento do aluno com distúrbios de aprendizagem ou

déficits  visuais  ou  auditivos  serão  realizados  na  escola  onde  ele  estude  e  por
profissionais capacitados para tal, conforme o disposto no art. 5º desta lei.

§ 4º – No caso de não haver estrutura na escola para diagnóstico e tratamento,
conforme  o  previsto  no  §  3º  deste  artigo,  esses  serão  realizados  em  unidade
específica a ser  construída  para esse fim,  ou  em unidade de saúde previamente
definida até a implantação de unidade na escola.

§ 5º – O acompanhamento do desempenho escolar do aluno imediatamente após o
tratamento  será  realizado  por  um  período  mínimo  de  seis  meses  e  terá  como
objetivos avaliar a efetividade do tratamento e gerar indicadores de desenvolvimento
da Proap e do PSE.

§ 6º – O aluno deverá ser reavaliado por junta multidisciplinar de profissionais de
saúde e de pedagogia, preferencialmente na unidade específica de que trata o § 4º
deste  artigo,  se  o  seu  rendimento  escolar  não  se  elevar  no  período  de  um  ano
imediatamente após o tratamento.

Art. 3º – Serão ministrados os seguintes cursos de capacitação de profissionais das
redes estaduais de saúde e educação para o cumprimento das ações da Proap de
assistência aos alunos:

I  –  curso para identificação dos distúrbios  de  aprendizagem e déficits  visuais  e
auditivos;

II – curso para diagnóstico e tratamento dos distúrbios de aprendizagem e déficits
visuais e auditivos.

§ 1º – O conteúdo programático dos cursos de capacitação da Proap incluirá os
conceitos referentes aos déficits de aprendizagem e distúrbios visuais e auditivos dos
campos da neurociência, da psicopedagogia, da fonoaudiologia e da psicologia.

§ 2º – Cada escola da rede estadual de educação deverá ter, por turno escolar, pelo
menos um servidor capacitado pela Proap por meio do curso de que trata o inciso I do
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caput deste artigo, o qual deverá ser ministrado a todos os professores da rede por
ele interessados.

§ 3º – Os cursos mencionados no  caput deste artigo serão considerados para a
ascensão funcional dos servidores que os concluírem.

Art.  4º  –  O  curso  para  identificação  dos  distúrbios  de  aprendizagem  e  déficits
visuais  e  auditivos,  com  carga  horária  mínima de  oito  horas,  terá  como objetivo
capacitar profissionais da rede estadual de educação para identificar possíveis casos
de distúrbios de aprendizagem e déficits visuais e auditivos, de forma a possibilitar
que casos precoces possam ser identificados em ambiente escolar e encaminhados
para diagnóstico e tratamento.

§ 1º  – O curso de que trata  o  caput deste artigo abordará os  seguintes  temas
relativamente  aos  indivíduos  com distúrbios  de  aprendizagem e déficits  visuais  e
auditivos:

I – dificuldades e necessidades cotidianas enfrentadas por eles;
II – como identificar distúrbios e déficits;
III – características comuns na sua aprendizagem e no seu comportamento;
IV – estratégias para lidar com eles no ambiente escolar.
§ 2º – O curso de que trata o caput deste artigo será oferecido prioritariamente aos

gestores, diretores, professores e demais profissionais da rede estadual de educação,
e, tendo em vista o interesse público, poderá ser oferecido também a profissionais de
outras áreas da administração pública estadual.

Art. 5º – O curso para diagnóstico e tratamento dos distúrbios de aprendizagem e
déficits  visuais  e auditivos,  com carga horária presencial  mínima de trinta e duas
horas,  terá  como objetivo  capacitar  os  profissionais  da  rede  estadual  de  saúde,
preferencialmente os integrantes de equipes do Programa Saúde da Família – PSF –
e dos Núcleos de Apoio à Saúde na Família – Nasf –, a promover o diagnóstico e o
tratamento dos alunos da rede estadual de educação encaminhados como possíveis
casos daqueles distúrbios e déficits.

§ 1º – O curso de que trata o caput deste artigo abordará os seguintes temas em
relação  aos  distúrbios  de  aprendizagem  e  déficits  visuais  e  auditivos,  além  dos
previstos no § 1º do art. 4º:
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I – identificação, diagnóstico e tratamento;
II – implicações biológicas, psicológicas, sociais e educacionais nos indivíduos.
§ 2º – Tendo em vista o interesse público, o curso de que trata o caput deste artigo

poderá  ser  oferecido  a  outros  profissionais  com  formação  na  área  de  saúde,
sobretudo aos da rede estadual de educação.

Art. 6º – Fica o Executivo autorizado a realizar convênio com entidades públicas e
particulares para a realização dos cursos previstos no art. 3º desta lei.

Art. 7º – As despesas necessárias à implantação e ao desenvolvimento da Proap
serão custeadas por meio de subsídios do PSE.

Parágrafo único – Fica o Executivo autorizado a custear, por meio de dotação do
orçamento estadual, inclusive por crédito suplementar, eventuais despesas da Proap
não subsidiadas pelo PSE.

Art. 8º – Em caso de descontinuidade do PSE, fica o Executivo autorizado a manter
a Proap como política autônoma.

Art. 9º – O Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados da
data de sua publicação.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Gil Pereira
–  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 1.717/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.895/2012)

Dispõe sobre a inserção de orientações para a melhoria da qualidade de vida no
verso dos receituários médicos utilizados pela rede pública de saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – No verso dos receituários médicos utilizados pela rede pública de saúde

deverão constar orientações que visem à melhoria da qualidade de vida.
Art.  2º  – As informações de que trata o art.  1°  desta lei  serão elaboradas pela

Secretaria de Estado de Saúde, incluindo-se, entre outros elementos:
I – os malefícios do fumo e consumo de bebidas alcoólicas;
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II – orientações sobre alimentação saudável;
III – orientações para a prática regular de exercícios físicos.
Parágrafo único – É vedada a veiculação nos receituários médicos de qualquer tipo

de propaganda.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: A veiculação de orientações básicas para alcançar os imperativos de

uma vida saudável mostra-se um excelente mecanismo de conscientizar a população
dos benefícios que uma boa alimentação pode gerar, bem como a prática regular de
exercícios.

Nos receituários médicos seriam veiculadas importantes orientações que, somadas
a tratamentos  por  meio  de  medicamentos,  quando  compatíveis  com o  estado do
paciente, contribuiriam para sua melhora e, igualmente, para a prevenção de muitas
doenças causadas pelo sedentarismo e excesso de peso, prejudiciais ao organismo.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei, que prevê a veiculação
de informações úteis para o aprimoramento da qualidade de vida na parte posterior
de receituários médicos.

– 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 1.718/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.841/2011)

Estabelece  diretrizes  para  a  política  de  saneamento  básico  em  regiões
metropolitanas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Esta  lei  dispõe  sobre  a  política  de  saneamento  básico  e  estabelece

condições  para  a  organização,  institucionalização  e  prestação  dos  serviços  de
abastecimento e tratamento de água, coleta, tratamento e despejo final dos esgotos e
efluentes sanitários nas regiões metropolitanas instituídas pelo Estado, obedecidos os
preceitos estabelecidos nos arts. 23, inciso IX, e 175 da Constituição Federal e nos
arts. 42 e 43 da Constituição Estadual.
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Parágrafo único – Para os fins desta lei, considera-se saneamento básico:
I – abastecimento público de água potável para uso doméstico, comercial, industrial

e de prédios hospitalares e similares;
II – drenagens urbanas e implantação de avenidas sanitárias;
III – coleta, tratamento e despejo final de esgotos e efluentes sanitários.
Art.  2º  – A prestação dos  serviços  públicos  de  saneamento básico  nas regiões

metropolitanas observará os seguintes princípios e critérios:
I – universalização do acesso aos serviços públicos de abastecimento e tratamento

de  água  e  coleta  e  tratamento  de  esgotos  e  efluentes  sanitários  de  natureza
doméstica, com prioridade para atendimento à totalidade da população, em padrões
que assegurem a salubridade e o bem-estar;

II – articulação do Estado com os municípios das regiões metropolitanas, para a
implantação de uma política de ocupação de solos de modo a preservar os recursos
hídricos e a proteger o meio ambiente, nos termos da legislação pertinente;

III – redução de custos dos investimentos com a adoção de critérios que evitem o
desperdício de água e a ociosidade dos equipamentos, sem prejuízo da qualidade e
eficiência do atendimento aos usuários;

IV  –  atuação  conjunta  do  Estado  e  dos  municípios,  por  meio  da  assembleia
metropolitana, para a adoção de métodos e técnicas simplificadas que possibilitem o
atendimento à população de baixa renda, com a prestação dos serviços públicos de
saneamento básico.

Art. 3º – Compete ao governador do Estado fixar o valor das tarifas dos serviços
públicos  de  saneamento  básico  nas  regiões  metropolitanas,  respeitados  os
parâmetros  e  as  diretrizes  da  política  tarifária  formulados  pela  assembleia
metropolitana, nos termos do inciso VI do art. 45 da Constituição Estadual, e definir
critérios de financiamento e de investimentos em obras de saneamento básico, bem
como instituir a política de subsídios tarifários para os usuários de baixa renda.

Art. 4º – O poder concedente dos serviços públicos de saneamento básico, quando
abranger  interesses  comuns  a  dois  ou  mais  municípios  integrantes  de  regiões
metropolitanas, instituídas como tal mediante lei complementar, nos termos do § 3º do
art. 25 da Constituição Federal, é exercido pelo governador do Estado.
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Art. 5º – As regras para a concessão dos serviços públicos de saneamento serão
disciplinadas em lei pelo Estado e pelo município, a qual disporá, em especial, sobre:

I – os tipos de serviços públicos de saneamento a serem concedidos;
II – as condições para a outorga das concessões;
III  –  as  atribuições  do  órgão  ou  da  entidade  responsável  pela  regulação,  pelo

controle e pela fiscalização dos serviços concedidos;
IV – as normas, os procedimentos técnicos e as demais obrigações que deverão

ser  observados  pelos  concessionários  na  prestação  dos  serviços,  bem  como as
penalidades de que se tornarão passíveis em caso de seu descumprimento;

V – os padrões mínimos de qualidade dos serviços a serem ofertados aos usuários,
em especial no que tange à garantia do atendimento às camadas da população de
baixa renda.

Parágrafo  único  –  Nenhuma  concessão  de  serviços  públicos  de  saneamento,
precedida ou não de obra pública, será outorgada sem lei anterior que a autorize e
especifique seus termos.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: Este projeto de lei tem como finalidade estabelecer diretrizes para a

política  de  saneamento  básico  em  regiões  metropolitanas,  haja  vista  que  a
Constituição Federal, no seu art. 30, inciso I, define de forma clara a competência do
município para exercer o poder concedente nos serviços de interesse estritamente
local; entretanto, até o momento, não se tem uma nítida definição da titularidade dos
serviços que abrangem dois ou mais municípios.

Além da falta de definição mencionada, existe um grande vácuo na legislação no
que se refere a integração e complementaridade das ações a serem desempenhadas
em  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  em  regiões  metropolitanas.
Sabemos que determinadas ações deveriam ser realizadas em conjunto por todas as
esferas  de  governo.  Assim,  essa  falta  de  unidade  e  de  integração  prejudica  a
coordenação das ações governamentais que visam à oferta de serviços públicos de
saneamento  com eficiência  e  a  adoção  de  métodos  e  técnicas  simplificadas  que
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possibilitem o atendimento à população de baixa renda, em padrões que assegurem
salubridade e bem-estar à população.

A esse propósito, transcrevo a seguir, para conhecimento dos meus ilustres pares,
os  exemplos  de  casos  similares  envolvendo  a  Região  Metropolitana  do  Rio  de
Janeiro.

O  Município  de  Niterói  impetrou  mandado  de  segurança  contra  o  Detran-RJ,
buscando defender a autonomia municipal no que diz respeito à regulamentação do
transporte intermunicipal, e o fez nos seguintes termos, por meio de informações ao
Mandado de Segurança nº 19.935:

“Embora pareça, à primeira vista, impressionante o argumento de que o município
ostenta competência legal para fixar e regulamentar a utilização, pelos veículos, dos
logradouros e áreas urbanas (art. 35, IX, letra “a”, “e”, “f”, e “x”, da Lei Complementar
nº 1, de 17 de dezembro de 1975), em se tratando de município integrante da Região
Metropolitana, essas prerrogativas sofrem limitações”.

Efetivamente dispõe o art. 172 da Lei Complementar nº 1 que “a competência do
município  a  que se  refere  o  art.  35  dessa lei  será  excluída  quando se  tratar  de
serviços reputados de interesse metropolitano, nos termos das legislações federal e
estadual aplicáveis”.

Em  outro  caso,  o  Juiz  da  3ª  Vara  da  Fazenda Pública  do  Rio  de  Janeiro,  em
sentença publicada em 12/1/1998, no mandado de segurança impetrado pela Viação
Tijuca, assim decidiu:

“Em  verdade,  a  Constituição  Federal  atribui  competência  aos  municípios  para
organizar  os  serviços  públicos  locais,  no  que  seja  concernente  ao  seu  peculiar
interesse, incluindo-se entre tais serviços públicos a regulamentação do trânsito nos
limites físicos do mesmo.

Entretanto,  a excessiva aglomeração populacional  em certos sítios  do País deu
ensejo ao surgimento das regiões metropolitanas, que requerem solução uniforme
dos problemas além dos limites municipais.

O legítimo interesse municipal  deve ceder  lugar  ao legítimo interesse da região
metropolitana, que é uma realidade entre nós.

A  própria  Lei  Complementar  nº  1,  de  17/12/1975,  sobrepõe  o  interesse
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metropolitano ao eminentemente municipal, fato que reforça a linha de raciocínio ora
expedida.

A autonomia municipal submete-se ao interesse metropolitano, que procura unificar
os  serviços  comuns  com  vista  ao  desenvolvimento  integrado  das  regiões
metropolitanas”.

Pode  ser  também  destacada  a  importância  das  regiões  metropolitanas  ao  se
verificar o disposto nos arts. 13 e 16 da Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1979, que
regulamenta o parcelamento do solo urbano ao estabelecer que caberão ao Estado o
exame e  a  anuência  prévia  para  aprovação,  pelos  municípios,  de  loteamentos  e
desmembramentos  quando  localizados  em  áreas  de  interesse  especial,  ou  seja,
proteção de mananciais, patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, ou
quando  localizar-se  em  área  limítrofe  do  município  pertencente  à  região
metropolitana,  ou  em  aglomerações  urbanas,  ou,  ainda,  quando  o  loteamento
abranger área superior a 1.000.000m². Faz ainda a ressalva de que, no caso de o
loteamento ou desmembramento ser localizado em área de município integrante de
região  metropolitana,  o  exame  e  a  anuência  à  aprovação  do  projeto  caberão  à
autoridade metropolitana (art. 13 da mencionada lei).

Como bem  observa  o  jurista  e  professor  Toshio  Mukai  em  seu  livro  O regime
jurídico municipal e as regiões metropolitanas:

“A lei definiu os serviços de interesse metropolitano, deixando ao intérprete a tarefa
de  detectar  as  parcelas  dos  serviços  que  passam  a  ser  considerados  como  de
interesse comum e quais as que permanecem como de interesse local.

Por  fim,  a  expressão  'serviços  comuns'  deve  ser  entendida  como  atividade
governamental,  sujeita,  portanto,  ao  regime  jurídico-administrativo,  englobando  a
atividade normativa e a de planejamento.

A lei  complementar,  ao  elencar  os  serviços  comuns  considerados  de  interesse
metropolitano,  deu  poderes  expressos  à  entidade  metropolitana  para  gerir  tais
assuntos e serviços em situação de preponderância sobre os municípios da região.

O fim almejado é o desenvolvimento, que há de ser global (sem o que não se pode
falar em desenvolvimento) e, portanto, integrado.

Daí  a  preocupação do constituinte com o  desenvolvimento  regional,  procurando
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impor  como  dever  do  poder  público  buscar  a  simetria  do  desenvolvimento  das
diversas regiões do país, evitando-se as distorções tão acentuadas encontráveis.

O  estabelecimento  de  regiões  metropolitanas  visa  exatamente  resolver  tal
fenômeno,  procurando permitir  ao  poder  público  a  realização do desenvolvimento
integrado dos grandes aglomerados urbanos do país.

Essas regiões serão formadas pelo conjunto de municípios que gravitam em torno
de uma grande cidade e têm interesses e problemas comuns. Diante dessa realidade
urbanística,  há  necessidade  da  unificação  de  serviços  públicos  para  melhor
atendimento  da  região.  Tais  serviços  deixam  de  ser  municipais  para  serem
intermunicipais (de uma área unificada). Quanto ao serviço de caráter estritamente
local, continuarão com os respectivos municípios, mas os de natureza metropolitana
seriam realizados e administrados em conjunto por um só órgão superior.

O planejamento diz respeito a serviços públicos eminentemente metropolitanos, que
não interessam a um único município, mas a toda a região como uma comunidade
socioeconômica,  como, aliás,  bem salienta o próprio dispositivo constitucional  que
dispõe sobre as regiões metropolitanas.

A expressão  1serviço  comum'  nos  dá  o  conceito  constitucional  do  objeto  de
estabelecimento  das  regiões  metropolitanas  e  cria  um  interesse  distinto  daquele
predominantemente local”.

A Constituição  Federal  fixa  as  normas  de  governo,  disciplina  os  direitos  e  os
deveres, define as competências, limita a ação da autoridade, visando assegurar ao
povo o ambiente de ordem indispensável ao progresso e à paz na sociedade.

Surgem, então, as competências das diferentes esferas de governo (União, estados
e municípios) e as limitações ao poder de legislar e administrar. Nenhuma outra fonte
de direito pode violentar os princípios estabelecidos pela Constituição Federal nem
opor-se  às  suas  regras.  São  nulos,  não  têm  eficácia  jurídica  as  normas  que  a
contrariem, direta ou indiretamente, inclusive as das Constituições Estaduais.

Fazendo uma ilustração da região metropolitana, podemos compará-la a um grande
condomínio, onde o uso das partes comuns, de interesse geral, é administrado pelo
síndico, sem interferir nas partes de interesse peculiar, exclusivas dos condôminos.

Diante de tudo o que foi dito, espero contar com o apoio dos meus ilustres pares
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para  transformar  este  projeto  em  lei,  por  entender  ser  a  proposta  da  mais  alta
relevância para os municípios que integram as regiões metropolitanas no Estado de
Minas Gerais.

– 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 1.719/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.637/2011)

Dispõe  sobre  equipamentos  obrigatórios  de  segurança  nos  bancos  24  horas
localizados no território do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As agências dos bancos 24 horas localizadas no território do Estado de

Minas  Gerais  deverão  manter  obrigatoriamente  os  seguintes  itens  mínimos  de
segurança:

I – câmeras em circuito fechado;
II – vidros indevassáveis;
III – telefone para acesso à segurança.
Parágrafo  único  –  As  câmeras  previstas  no  inciso  I  deverão  possibilitar  a

identificação de pessoas localizadas dentro e fora das agências.
Art. 2º – As agências deverão adequar-se às exigências desta lei no prazo de cento

e vinte dias.
§ 1º – O não atendimento do disposto no caput implicará a suspensão temporária

da atividade, por prazo não superior a trinta dias.
§  2º  –  A  autorização  de  funcionamento  será  definitivamente  suspensa  se  as

agências não estiverem adequadas após o prazo estipulado no § 1º.
Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: O alarmante número de assaltos aos usuários dos bancos 24 horas

justifica a apresentação e aprovação deste projeto, pois a adequação das agências
às normas apresentadas possibilitará maior segurança aos usuários, coibindo a ação
dos marginais.
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Pela  relevância  e  urgência  de  que  se  reveste  o  projeto  que  apresentamos,
esperamos a aprovação pelos 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 1.720/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.662/2011)

Torna  obrigatória  a  instalação  de  sistema  de  monitoramento  de  segurança  por
câmeras de vídeo em eventos temporários com mais de três mil espectadores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – É obrigatória a instalação de sistema de monitoramento de segurança por

câmeras  de  vídeo  em  eventos  temporários  com  previsão  de  mais  de  três  mil
espectadores.

Parágrafo único – A instalação e a operação do sistema a que se refere o  caput
serão de responsabilidade do promotor do evento.

Art.  2º – As especificações técnicas e operacionais  a serem observadas para a
instalação  e  operação  do  sistema  de  que  trata  esta  lei  serão  definidas  em
regulamento.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator a:
I – interdição imediata do evento;
II – multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), a ser

aplicada em dobro em caso de reincidência.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  Este  projeto  de  lei  obriga  os  produtores  de  eventos  públicos

temporários  que contem  com  a  participação  de  mais  de  três  mil  espectadores  a
instalarem no local monitoramento de segurança por câmera.

Trata-se  de  medida  que  visa  conferir  maior  segurança  à  integridade  física  e
patrimonial dos participantes, tendo em vista que a aglomeração de pessoas aumenta
o risco  de  conflitos  violentos,  bem como de  condutas  delituosas.  A instalação  do
monitoramento por câmeras certamente inibirá a atuação de vândalos e permitirá à
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autoridade  policial  identificar  os  autores  de  eventuais  crimes  e  puni-los
adequadamente.

– 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 1.721/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 730/2011)

Altera  a  Lei  nº  13.174,  de  20  de  janeiro  de  1999,  que  proíbe  o  transporte  de
passageiros em pé em veículos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 13.174, de 20 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 2º – (...)
I  –  em trechos, não superiores a 50km (cinquenta quilômetros),  do itinerário  da

linha;
II – em casos de prestação de socorro.
Parágrafo único – Em linha que opera em itinerário preferencialmente urbanizado e

que apresenta intensa movimentação de passageiros ao longo do dia é admitido o
transporte de passageiros em pé até o limite fixado pela Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas – Setop –, observada a segurança e o conforto do
passageiro.”.

Art. 2º – Fica revogado o § 2º do art. 3º da Lei nº 13.174, de 20 de janeiro de 1999.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação:  A regulamentação  do  transporte  de  passageiros  em  pé no serviço

coletivo rodoviário intermunicipal é necessária como medida de segurança para os
usuários. Porém, o cumprimento do disposto na Lei  nº 13.174, de 20/1/1999,  tem
causado  sérios  transtornos  aos  usuários  das  áreas  localizadas  às  margens  das
rodovias.

As empresas, por meio de seus prepostos, em cumprimento à citada lei, têm sido
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obrigadas  a  recusar  passageiros  mesmo  quando  o  deslocamento  é  por  poucos
quilômetros, deixando-os às margens das rodovias e à mercê de intempéries, mesmo
que,  logo  à  frente,  possa  descer  outro  passageiro,  desocupando  a  poltrona.  A
situação é mais grave quando se trata do último ou do único horário do dia.

Em relação à penalidade de cassação  da  concessão ou permissão,  devem ser
observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 8.987, 13/2/1995, e no Decreto
Estadual nº 44.603, de 22/8/2007, os quais estabelecem critérios e procedimentos
para a extinção da delegação.

Para tanto, conto com o apoio dos meus 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 1.722/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 535/2011)

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 – Fica acrescentado ao art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,

o seguinte § 3º:
“Art. 11 – (...)
§ 3º – A data de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

– IPVA – dar-se-á no mês de fevereiro de cada ano.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  O  objetivo  principal  deste  projeto  é  possibilitar  a  diminuição  das

despesas  no  orçamento  doméstico  durante  o  mês  de  janeiro,  quando  os  gastos
familiares  são vultosos,  englobando matrículas  em escolas,  materiais  escolares  e
numerosos tributos.

O Estado não ficará prejudicado com a mudança da cobrança do IPVA para o mês
de fevereiro. Ao contrário, será beneficiado, porque irá aumentar a adimplência, pois
aqueles que parcelam o valor em outros meses poderão pagá-lo até mesmo à vista
no mês de fevereiro.
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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 1.723/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.008/2012)

Estabelece área destinada ao abrigo e tratamento de animais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Os  municípios  que  possuam  população  igual  ou  superior  a  trinta  mil

habitantes  devem  manter  área  especial  para  acondicionamento  e  tratamento  de
animais maltratados, idosos, perdidos e em situação de risco.

Art. 2º – A área a que se refere o art. 1° deve possuir, no mínimo, 1ha (um hectare)
e ser aumentada proporcionalmente à demanda estabelecida em cada município.

Parágrafo  único  –  A proporcionalidade  referida  no  caput será  estabelecida  por
regulamentação posterior.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  É competência  comum à União,  aos  estados  e  ao  Distrito  Federal

legislarem sobre conservação na natureza e proteção do meio ambiente, conforme
estabelece o art. 24, inciso VI, da Constituição Federal:

“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:

(...)
VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;”.
Considerando  o  disposto,  a  União  limitar-se-á  a  estabelecer  normas  gerais,

respeitando a competência suplementar do Estado de adequar a matéria ao interesse
regional. Destarte, foi estabelecido o Código Florestal, que contém normas gerais a
serem observadas na edição de normas de interesse estadual.

A conservação  da  natureza  e  a  proteção  do  meio  ambiente  são  a  forma  de
resguardar a salubridade e harmonia da convivência entre o homem e os animais e a
relação destes com o  habitat em que vivem. É imprescindível para a sociedade a
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preservação  de  seu  meio  ambiente,  visto  que  é  impossível  pensar  em
desenvolvimento econômico e social desvencilhado de condições mínimas de saúde
do meio ambiente em que vivemos.

O estabelecimento de área mínima para acondicionamento e tratamento de animais
doentes, idosos, abandonados é importante para colocá-los em locais apropriados,
contribuindo, portanto, para diminuir os riscos a que estão expostos no meio urbano.

Os  riscos  causados  por  estes  animais  ao  homem  são  inúmeros.  Pelos,  saliva,
patas, fezes e urina de cães e gatos, por exemplo, abrigam diversos microrganismos
que podem causar doenças,  entre as quais podemos citar:  raiva,  sarna,  micoses,
brucelose,  toxoplasmose,  criptococose,  giardíase  canina,  leishmaniose  e  vermes
como o bicho geográfico.

Nesses  termos,  visando  à  preservação  da  salubridade do meio  ambiente,  bem
como a  adequada convivência entre  os  seres  vivos,  conto  com a  aprovação dos
nobres pares a este 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 1.724/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.012/2011)

Declara de utilidade pública  o Sindicato dos Servidores  Fiscais  de  Contagem –
Sisfisco –, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Fiscais de

Contagem – Sisfisco –, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  O  Sisfisco,  entidade  beneficente  e  filantrópica,  que  congrega  os

auditores fiscais e os fiscais de tributos municipais, ativos e inativos, foi fundado em
22/12/2009.  Encontra-se  em  pleno  e  regular  funcionamento,  cumprindo  suas
finalidades  estatutárias  e  sociais,  tendo  como  base  a  democracia  interna  e  os
fundamentos da ética profissional, a cidadania, o pluralismo de ideias, a solidariedade
de classe e a justiça fiscal.
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Diante da importância do trabalho que a instituição realiza para seus associados, na
defesa  dos  direitos  e  interesses  coletivos  e  individuais,  espero  contar  com  a
aprovação dos ilustres pares a este 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 1.725/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.897/2012)

Torna obrigatório que os estabelecimentos que comercializam refeições no Estado
informem o valor nutricional dos alimentos servidos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam  os  estabelecimentos  que  comercializam  refeições  no  Estado

obrigados a informar o valor nutricional das refeições constantes em seus cardápios.
Art. 2º – Os estabelecimentos a que se refere o art. 1° terão o prazo de seis meses

contados da data de publicação desta lei para se adequarem às suas disposições.
Art.  3º  – A fiscalização do cumprimento do disposto  nesta lei  ficará a cargo da

Secretaria de Estado de Saúde.
Art.  4º  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  implicará  a  aplicação  de

penalidades a serem regulamentadas por decreto da Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  A obesidade  vem  aumentando  de  forma  assustadora  em  todo  o

mundo,  atingindo  jovens  e  adultos.  Considerada  um  problema de  saúde  pública,
sujeita o indivíduo a uma série de doenças, como as cardiovasculares e a diabetes,
entre outras direta ou indiretamente relacionadas ao excesso de peso.

As doenças relacionadas à obesidade e ao acúmulo de peso têm preocupado as
autoridades  em  todo  o  mundo.  Exemplo  dessa  preocupação  foi  a  realização  da
Assembleia  Mundial  de  Saúde,  que aprovou  a  Estratégia  Global  de  Alimentação,
Atividade Física e Saúde, que prevê uma série de objetivos concernentes à melhoria
da qualidade de vida através da atividade física e da boa alimentação.
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Entretanto, muitas vezes a parcela da população que precisa de se alimentar fora
de  casa,  durante  o  período  de  trabalho  ou  simplesmente  a  passeio,  não recebe
informações suficientes sobre o alimento que está consumindo. A não prestação de
informações por parte do fornecedor faz com que o consumidor ingira alimentos sem
saber  sequer  a  quantidade  de  calorias  que  está  ingerindo,  muito  menos  outras
propriedades nutricionais dos alimentos,  como vitaminas, minerais,  gorduras totais
etc. Essa ausência de informação colabora para a ingestão de alimentos gordurosos,
calóricos e pobres em nutrientes necessários para a saúde.

A veiculação  das  propriedades  nutricionais  dos  alimentos  mostra-se  necessária
para que o consumidor possa, portanto, selecionar melhor os que deseja consumir.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.726/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.070/2012)

Obriga  as  empresas  locadoras  de  veículos  a  oferecer  veículo  adaptado  para
pessoas com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – As empresas locadoras de veículos ficam obrigadas a oferecer veículo

adaptado para pessoas com deficiência.
Parágrafo  único  –  Além  da  quantidade  mínima  de  um  veículo  adaptado

disponibilizado, as empresas a que se refere o caput deste artigo deverão aumentar a
oferta de acordo com a demanda.

Art. 2º – O descumprimento das determinações desta lei acarretará para o infrator
as penalidades contidas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: As grandes limitações enfrentadas pelas pessoas com deficiência em

termos de mobilidade urbana são agravadas pela inobservância de seus direitos. A
exigência de que as locadoras de veículos disponibilizem veículo adaptado justifica-
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se pelo fato de que muitas pessoas com deficiência, apesar de habilitadas para a
condução  de  veículos  automotores,  não  encontram  veículos  adaptados  nessas
empresas.

A situação daqueles que dependem do transporte público é ainda pior,  visto ser
limitada a quantidade de ônibus adaptados. Deve-se, então, garantir o direito de se
alugar  veículo adaptado,  o que seria uma alternativa para a mobilidade e daria à
pessoa maior autonomia.

Nesses termos, conto com a 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 1.727/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 860/2011)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abadia dos Dourados 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 Abadia dos

Dourados  imóvel  com  área  de  280,10m²  (duzentos  e  oitenta  vírgula  dez  metros
quadrados), situado na Praça Manoel Esteves dos Santos, nº 110, nesse município,
registrado sob o nº 4.173, a fls. 2 do Livro 2M, no Cartório de Registro de Imóveis
Jonas Machado, da Comarca de Coromandel.

Parágrafo único – O imóvel  a que se refere o  caput deste artigo destina-se ao
funcionamento da Câmara Municipal de Abadia dos Dourados.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  for
desvirtuada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O imóvel de que trata esta proposição foi adquirido de particulares, em
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1981, pela Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e, após a extinção dessa
autarquia, transferido ao patrimônio do Estado.

Em maio de 2008, o Município de Abadia dos Dourados celebrou com o Estado o
Termo de Cessão de Uso de Imóvel nº 1170.1.00.36/2008, a fim de que o bem fosse
utilizado, pelo prazo de cinco anos, para abrigar a Câmara Municipal.

Para que a administração local possa investir no imóvel, com obras de conservação
e adaptação ao funcionamento do Poder Legislativo, é necessário que seja realizada
a transferência de seu domínio.

Com essa finalidade, apresentamos este projeto de lei e contamos com o apoio dos
nobres parlamentares para 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 1.728/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 861/2011)

Autoriza  a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais  – Cetec – a doar  ao
Município de Araguari o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec – autorizada

a  doar  ao  Município  de  Araguari  imóvel  constituído  de  área  aproximada  com
10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  situado  no  local  denominado  Córrego  da
Lagoa,  nesse Município,  e  registrado sob o nº  16.265,  na ficha  1 do  Livro 2,  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araguari.

Parágrafo  único  –  O imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à
construção do Portal  Turístico de Araguari  e  ao desenvolvimento de atividades de
interesse público.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.729/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.584/2011)

Institui o Programa de Saúde Oftalmológica, com o objetivo de desenvolver ações
de  promoção,  de  prevenção  e  de  recuperação  da  saúde  oftalmológica  de  aluno
matriculado na rede estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – São atribuições do Programa de Saúde Oftalmológica instituído por esta

lei:
I – garantir informações sobre saúde oftalmológica para estudantes, educadores,

pais e responsáveis pelas crianças, principalmente no que se refere à prevenção de
problemas visuais;

II  –  promover,  nas  escolas  estaduais,  avaliação  oftalmológica  de  aluno  e
diagnóstico médico que identifiquem as doenças oculares;

III  –  garantir,  após  avaliação  oftalmológica,  encaminhamentos  e  providências
necessárias em caso de indicação de procedimento ambulatorial ou cirúrgico.

Art. 2º – O Programa de Saúde Oftalmológica de que trata esta lei atenderá aluno
da rede estadual de ensino no mínimo a cada dois anos, sendo garantido pelo Poder
Executivo o fornecimento de óculos àquele que apresentar diagnóstico que comprove
necessidade de usá-los.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: Entre os cinco sentidos do ser humano está a visão, que é um dos

mais importantes no processo de aprendizagem. Ignora-se, entretanto, que alguma
patologia ou distúrbio dessa função possam ser um dos grandes responsáveis pela
dificuldade de aprendizagem de muitos alunos mineiros, colaborando muitas vezes
para a evasão escolar.

Este projeto de lei propões a adoção de ações que visem à promoção, à prevenção
e principalmente ao diagnóstico precoce de doenças relacionadas com a visão, para
minimizar eventuais problemas de aprendizagem.
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–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Carlos
Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.477/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.730/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.006/2012)

Dispõe  sobre  a  continuidade  da  prestação de  serviços  públicos  essenciais  aos
consumidores desempregados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica assegurada ao consumidor desempregado, nos termos desta lei, a

continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais.
§ 1°– Consideram –se serviços públicos essenciais, para os fins desta lei:
I – abastecimento de água;
II – distribuição de energia elétrica;
III – captação e tratamento de esgoto.
§ 2° – Considera-se consumidor desempregado, para os fins desta lei, aquele que

tenha registrado em sua carteira profissional, emitida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego,  a  baixa  no  último emprego,  há  no  mínimo um  mês  e  no  máximo  seis
meses,  desde  que  tenha trabalhado  pelo  menos  seis  meses  contínuos  no  último
emprego.

Art.  2º  –  Para  fazer  jus  ao  benefício  de  que  trata  esta  lei,  o  consumidor
desempregado deverá ser o principal responsável pelo sustento da família e solicitar
a concessão do benefício junto ao poder público ou concessionária responsável pela
prestação do serviço.

Parágrafo único – O principal responsável  pelo sustento da família, para os fins
desta lei, é a pessoa que responde por mais de 50% (cinquenta por cento) da renda
familiar.

Art. 3º – Fica vedada a interrupção da prestação de serviço aos consumidores de
que trata o art. 1° desta lei por motivo de inadimplemento, por um prazo de noventa
dias contados a partir da data do protocolo do pedido.

Parágrafo  único  –  Para  protocolar  o  pedido  de  concessão  do  benefício,  o
consumidor não poderá ter débitos pendentes.
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Art. 4° – Perderá o direito ao benefício o consumidor que ultrapassar, relativamente
à tarifa social:

I – a primeira classe de consumo no abastecimento de água;
II – a primeira faixa no consumo de energia elétrica.
Art. 5° – Só poderá ser concedido o benefício uma vez a cada período de vinte e

quatro meses.
Art.  6°  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei,  em especial  em relação à

compensação financeira aos concessionários de serviços públicos do Estado, a fim
de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro contratual.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  A  situação  de  vulnerabilidade  social  em  que  se  encontram  os

desempregados não pode ser majorada pela suspensão do fornecimento de serviços
essenciais  à  dignidade  humana,  a  saber,  o  fornecimento  de  energia  elétrica  e  o
abastecimento de água.

Os  efeitos  decorrentes  da  perda  do  emprego,  como  é  sabido,  geram  diversos
desdobramentos  econômicos  e  sociais.  Os  primeiros  a  serem  observados  são  a
diminuição e, em alguns casos, a perda da capacidade econômica do desempregado,
o que impede que tenha acesso aos bens e serviços essenciais à saúde, à qualidade
de vida,  ao  bem-estar,  à  segurança,  entre  diversos  outros  bens indispensáveis  à
dignidade da pessoa humana. A repercussão social do desemprego é evidente no
âmbito  familiar,  mormente  naquelas  famílias  em  que  apenas  uma  pessoa  é
responsável pela renda da família.

Tendo em vista tais repercussões negativas que o desemprego causa, não pode o
poder  público  omitir-se  da  responsabilidade  de  minimizá-las.  Nessa  perspectiva,
garantir-se-ia um período de tempo mínimo até que o cidadão possa buscar outro
emprego, restabelecendo e reequilibrando seu orçamento pessoal e familiar até que
possa adimplir com todas as suas obrigações normalmente.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.
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Anexe-se ao Projeto de Lei nº 43/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.731/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.984/2012)

Altera  a  Lei  nº  13.392,  de  7  de  dezembro  de  1999,  que  isenta  o  cidadão
desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 1° da Lei nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, passa a vigorar com

a seguinte redação:
“Art. 1° – Fica isento do pagamento da taxa de inscrição em concurso público do

Estado o cidadão comprovadamente desempregado e a pessoa com deficiência.
§ 1º – O candidato comprovará, no ato de inscrição, a condição de:
I – desempregado, mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência

Social ou documento similar;
II – pessoa com deficiência, mediante apresentação de laudo médico atestando a

deficiência.
§ 2º – Constarão no edital do concurso as informações relativas à isenção da taxa

de que trata esta lei e os documentos a que se refere o § 1º.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: Este projeto de lei objetiva estender a isenção do pagamento de taxas

de inscrição em concursos públicos aos portadores de necessidades especiais.
Em  caso de  aprovação desta  proposição,  o  Estado estaria  contribuindo para  a

igualdade  de  tratamento  aos  deficientes  físicos,  considerando  que  a  limitação
decorrente de sua condição física lhes impõe demasiado número de dificuldades, de
modo que a cobrança de taxa de inscrição para participar da seleção por concurso
público não se justifica, por representar mais um óbice para a inserção social desse
segmento.

O Estado,  portanto, realizando políticas afirmativas que visam a igualar estratos
sociais  desfavorecidos  historicamente,  seja  por  discriminações  raciais  ou
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econômicas, seja por qualquer outra característica que lhes atribua hipossuficiência
com  relação  a  outros,  atua  para  tentar  equalizar  as  relações  humanas,  ora
concedendo benefícios, ora conferindo isenções e incentivos. Todas essas medidas
visam à inclusão social.

Nesses  termos,  para  a  redução  das  desigualdades  e  a  busca  da  inclusão  do
deficiente físico, inclusive na seleção de pessoal através de concurso público, conto
com a aprovação deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento
Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 874/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.732/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.206/2011)

Dispõe sobre a regulamentação da eliminação da vida 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

programa que vise ao controle reprodutivo  de cães e de  gatos e à  promoção de
medidas protetivas, no Estado, por meio de identificação, de registro, de esterilização
cirúrgica  e  de  adoção,  além  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 de 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
pelos 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
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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, comprovada por laudo médico, será
inserido em programa especial de adoção de critérios diferenciados, prevendo-se a
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.

Parágrafo único – Caso não seja adotado em noventa dias, o animal poderá ser
sacrificado, dentro dos princípios da eutanásia.

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, de registro e de 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. 5° – Não se encontrando nas hipóteses de eutanásia previstas no 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  desse  programa,  o  poder  público  poderá  utilizar  as
seguintes medidas:

I – destinação, por órgão público, de local para a manutenção e a exposição dos
animais disponibilizados para adoção, o qual será 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, de
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vacinação periódica  e do  fato  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 quanto aos princípios
da tutela responsável de animais, visando a atender às suas necessidades físicas,
psicológicas e ambientais.

Art.  7°  –  Fica  o  poder  público  estadual  autorizado  a  celebrar  convênio  e  ou
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 estabelecidos por
esta lei.

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), aplicada em dobro na hipótese de reincidência.

Parágrafo único – O montante arrecadado em decorrência da aplicação da multa
prevista no  caput deste artigo reverterá para as entidades de proteção dos animais
estabelecidas no local da infração, na forma regulamentar desta lei, e, na ausência
destas, será destinado às entidades congêneres mais próximas.

Art. 9° – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias
da data de sua publicação.

Art.  10  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: Este projeto de lei atende às sugestões propostas por todo o segmento

interessado  na  questão  dos  animais,  bem  como  aos  princípios  constitucionais
vigentes de proteção animal. Da ultrapassada política de saúde decorre o crescente
número  de  cães  e  de  gatos  que  pelas  ruas  vagam,  uma  vez  que  muitas
municipalidades ainda pretendem controlar as zoonoses e a população de animais
adotando  para  tal  o  método  da  captura  seguida  da  eliminação  de  animais
encontrados nas vias públicas.  Era o que recomendava o  6°  Informe Técnico, da
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Organização Mundial de Saúde – OMS –, de 1973, já em desuso na maior parte do
mundo, uma vez que a OMS, com fulcro na aplicação desse método em vários países
em  desenvolvimento,  concluiu  por  sua  ineficácia,  enunciando  que  não  há  prova
alguma  de  que  a  eliminação  de  cães  tenha  gerado  um  impacto  significativo  na
diminuição da propagação da raiva ou da densidade das populações caninas, por ser
rápida a renovação dessa população, cuja sobrevivência se sobrepõe facilmente à
sua eliminação (item 9.4, pág. 58, 8° Informe Técnico). Além de ineficaz, o método é
dispendioso, segundo expôs a OMS, no capítulo 9.3, p. 57, do referido Informe.

Desde a edição de seu 8° Informe Técnico, de 1992, a OMS preconiza a educação
da comunidade e o controle de natalidade de cães e de gatos, anunciando que todo
programa de combate à raiva deve contemplar o controle da população canina como
elemento básico, ao lado da vigilância epidemiológica e da imunização (capítulo 9,
pág. 55, 8° Informe Técnico, OMS).

Recente  publicação  da  Organização  Pan-Americana  da  Saúde  –  Opas  –
recomenda o método de esterilização e devolução dos animais  à comunidade de
origem, declarando que a eliminação de animais não só foi ineficaz para diminuir os
casos de raiva, mas aumentou a incidência da doença. Trata-se da obra Zoonosis y
enfermidades  transmisibles  comunes al  hombre y  a  los  animales,  de  Pedro  Acha
(pág. 370, Publicación Científica y Técnica nº 580, Organizácion Panamericana de La
Salud, Oficina Sanitária Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial
de La Salud, 3 ed., 2003).

Tendo em vista que uma só cadela pode originar, direta ou indiretamente, 67.000
cães num período de seis anos, e que um cão, antes de ser eliminado, já inseminou
várias fêmeas, não é difícil deduzir que matar não soluciona o problema. Embora a
OMS tenha recomendado urgência às autoridades responsáveis em revisar a política
adotada,  o  Brasil  ainda  segue  o  método  da  captura  seguida  de  morte,  a  que
denomina de "eutanásia". Longe da moral elevada que inspira a eutanásia, pratica-se
um autêntico e indigno massacre sistemático de animais, que poderia ser evitado com
medidas  profiláticas,  consistentes  em  campanhas  educativas  sobre  guarda
responsável,  implantação de vacinação  e  de  esterilização em massa de animais,
ainda  que  não  domiciliados,  pois  enquanto  alguns  são  apreendidos,  muitos
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permanecem nas ruas, procriando e disseminando doenças (segundo a OMS, a taxa
mais elevada de apreensão, no mundo registrada, não ultrapassa os 15%) .

No que tange ao controle da raiva, a vacinação sistemática de cães nas áreas de
risco,  o  controle  populacional,  por  meio  da  captura  e  da  esterilização,  aliados  à
educação  para  a  guarda  responsável  de  animais  são  as  estratégias  aceitas
mundialmente,  segundo  a  Opas.  Argumenta-se  que  os  animais  não  devem
permanecer  nas  ruas,  ao  que cabe replicar  que os animais  estão  nas  ruas  e ali
permanecerão, enquanto se persistir no equivocado método da captura seguida de
morte. Convém lembrar que a proteção aos animais e a salubridade pública, longe de
serem valores antagônicos ou inconciliáveis, são interesses que se vinculam e que se
voltam a um mesmo fim, já que as medidas que protegem os animais são as mesmas
preconizadas  pela  OMS,  por  atuarem  na  defesa  da  incolumidade  pública.  Dessa
forma, é de natureza pública o interesse em implantar tais procedimentos.

Não se desconhece que a legislação vigente pune os atos de abuso e de maus-
tratos aos animais, tipificados como crime ambiental pelo art. 32 da Lei Federal nº
9.605, de 1998, e que a Constituição da República, em seu art. 225, § 1°, inciso VII,
declara  incumbir  ao  poder  público  vedar  as  práticas  que  submetam  animais  à
crueldade.  Poucos  se  dão  conta,  contudo,  de  que  a  eliminação  sistemática  e
injustificada de animais  destoa da legislação pátria,  uma vez que a tutela jurídica
conferida  ao  animal  não  se  restringe  à  sua  integridade  física,  mas  também,  e
sobretudo, à vida, por se constituir em pressuposto básico de sua própria existência.
E a Constituição da República também tem sido apontada pela atual política de saúde
pública,  que  viola  princípios  arrolados  em  seu  art.  37,  relativos  à  administração
pública, como o princípio da eficiência, uma vez que a administração pública deveria
utilizar-se,  de  forma adequada e  racional,  dos  meios disponíveis  para  se  obter  o
melhor resultado possível, o que não ocorre no tocante ao controle das zoonoses e
da população animal. Diga-se o mesmo quanto ao princípio da moralidade, uma vez
que a política de saúde pública, ao exterminar milhares de animais, revela descaso
pela vida, repelindo qualquer obrigação moral diante de seres vivos.

Outros princípios, expressos ou implícitos no sistema constitucional também estão
sendo relegados,  tais  como: princípio da finalidade:  as  normas sanitárias  têm por
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finalidade o controle das doenças. Ao insistir na adoção de método tido por ineficaz, e
portanto, incapaz de satisfazer o propósito da lei, frustra-se a finalidade postulada
pela  norma,  o  que  equivale  a  não  observá-la;  princípio  da  razoabilidade:  impõe
limitações  à  discricionariedade  administrativa  quanto  à  escolha  dos  meios,  que
deverão  ser  compatíveis  e  adequados  à  consecução  da  finalidade  traçada  pela
norma.  A matança  indiscriminada de animais  não é  um  meio  justo,  legítimo nem
adequado para solucionar questões de saúde pública; princípio da motivação: é dever
da administração justificar seus atos, apontando-lhes as razões de fato e de direito
que os autorizam. O extermínio não encontra respaldo técnico, razão pela qual o ato
carece de motivação;  princípio  constitucional  da  educação ambiental:  incumbe ao
poder  público  promover  a  conscientização  pública  para  a  preservação  do  meio
ambiente, como exige o art. 225, caput e § 1°, inciso VI, da Carta Magna; princípio da
precaução: compete ao poder público prevenir condutas lesivas ao meio ambiente.
Não há prevenção do dano sem campanhas  de vacinação e  de esterilização em
massa, aliadas à educação da população sobre os princípios da guarda responsável;
princípio  da  indisponibilidade  pela  administração  dos  interesses  públicos:  a
administração  não  tem  disponibilidade  sobre  os  interesses  qualificados  como
coletivos, incumbindo-lhe apenas curá-los, o que não vem ocorrendo, uma vez que os
animais  são  eliminados  como  se  deles  a  administração  pudesse  dispor  ao  seu
alvedrio.

Há  que  repensar  a  postura  que  se  tem  diante  dessa  questão,  editando  leis
inspiradas  em padrões  morais  elevados  e  conhecimento  técnico  avançado,  como
fizeram países como a Itália,  a  França, a Espanha, a Argentina,  a Índia,  além de
muitas localidades da Rússia e dos EUA. No Brasil, a esterilização e a devolução à
comunidade de origem já são recomendadas pela Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo (Boletim Epidemiológico Paulista, da Secretaria de Saúde, agosto de 2005,
ano 2, n° 20) e pelo Decreto Municipal do Rio de Janeiro nº 23.989, de 19/2/2004,
que criou o conceito de cão comunitário. As medidas expressas pelos arts. 6° e 7°
deste projeto também espelham essas recomendações.

Além das implicações morais e jurídicas já mencionadas, a anuência conferida à
atual política de saúde faz com que o poder público não se interesse por encontrar
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soluções eficazes e dignas para a questão, acomodando-se à prática do extermínio
sistemático. Assim, a eliminação de animais se presta a perpetuar uma política de
saúde pública tão inclemente quanto ineficaz.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da
Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.132/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.733/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 537/2011)

Proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas dependências de estádios de
futebol  das  administrações  públicas  direta  e  indireta  do  Estado  e  disciplina  o
transporte de passageiros nos dias de jogos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam proibidos a venda e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de

futebol pertencentes às administrações públicas direta e indireta do Estado, quando
da realização de eventos esportivos em suas dependências.

§ 1º – Esta proibição se estende a uma área de 500m (quinhentos metros) em volta
dos estádios de futebol.

§ 2º – Esta proibição será válida de 20 (vinte) minutos antes do início dos jogos até
20 (vinte) minutos após o término dos jogos.

Art.  2º  –  O descumprimento  do  disposto  no  artigo  anterior  sujeita  o  infrator  às
seguintes penalidades:

I – se consumidor, sua retirada das dependências do estádio;
II – se fornecedor, a rescisão do contrato por ele firmado com o órgão ou a entidade

da administração pública.
Art.  3º  –  Ficam os  órgãos  responsáveis  pelas  administrações  públicas  direta  e

indireta dos estádios obrigados a fornecer transporte para os torcedores do centro da
cidade até o estádio de futebol.

§ 1º – Fica autorizado o Estado a terceirizar esses serviços de transportes.
§ 2º – Os veículos usados para esse transporte deverão ser adaptados, retirando-

se todos os objetos cortantes, bancos e vidros.
§  3º  –  Não  será  permitida  a  contratação de veículos  que sirvam  ao  transporte

coletivo municipal.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação:  A  violência  perpetrada  por  verdadeiras  gangues  de  baderneiros,

quando da realização de partidas de futebol em Minas Gerais ou em outras unidades
da  Federação,  tem  se  tornado  problema  de  ordem  pública  e  está  a  demandar
urgentes providências para se coibirem abusos. Em contatos com pessoas ligadas à
área, para debater o problema, pude constatar que tal vandalismo está diretamente
ligado  ao  consumo  de  bebida  alcoólica.  Concluí,  assim,  pela  necessidade  de
apresentação deste projeto de lei, que tem tido grande apoio. Outro problema grave
causado por essas gangues é a depredação dos ônibus que servem à população,
principalmente  a  mais  carente,  que,  no  dia  seguinte  após  um  jogo  de  futebol,  é
obrigada a ir  para o serviço em veículos totalmente depredados, muitas vezes na
chuva ou no vento frio. Contamos, pois, com o apoio de nossos pares à aprovação
deste projeto de lei, que vai ao encontro dos maiores interesses do esporte mineiro,
motivando, aliás, o retorno aos estádios dos que os abandonaram em face do perigo
que a violência representa para a sua integridade física, e dos interesses também da
população,  que  precisa  de  um  transporte  coletivo  seguro  e  com  um  mínimo  de
conforto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da
Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.334/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.734/2015
Institui o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de

Minas Gerais, com o objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e
serviços de transportes interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega
de documento fiscal hábil.

Parágrafo único – O acréscimo de arrecadação previsto no Programa de Estímulo à
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Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais deverá ser adicionado à arrecadação
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2008.

Art. 2º – A pessoa natural ou jurídica que adquirir mercadorias, bens ou serviços de
transportes interestadual e intermunicipal de estabelecimento fornecedor localizado
no  Estado  de  Minas  Gerais,  que  seja  contribuinte  do  Imposto  sobre  Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, fará jus ao recebimento
de créditos do Tesouro do Estado.

§ 1º – Os créditos previstos no caput deste artigo somente serão concedidos se o
documento relativo à aquisição for um documento fiscal eletrônico, assim entendido
aquele constante em relação a ser divulgada pela Secretaria da Fazenda.

§ 2º – Os créditos previstos no caput deste artigo não serão concedidos:
I – na hipótese de aquisições que não sejam sujeitas à tributação pelo ICMS;
II  –  relativamente  às  operações  de  fornecimento  de  energia  elétrica  e  gás

canalizado ou de prestação de serviço de comunicação;
III – se o adquirente for:
a) contribuinte do ICMS sujeito ao regime periódico de apuração;
b) órgão da administração pública direta da União, dos estados e dos municípios,

bem como suas  autarquias,  fundações  instituídas  e  mantidas  pelo  poder  público,
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela União,  pelos  estados ou pelos  municípios,  exceto  as
instituições financeiras e assemelhadas;

IV – na hipótese de o documento emitido pelo fornecedor:
a) não ser documento fiscal hábil;
b) não indicar corretamente o adquirente;
c) tiver sido emitido mediante fraude, dolo ou simulação.
Art. 3º – O valor correspondente a até 30% (trinta por cento) do ICMS, efetivamente

recolhido por cada estabelecimento, será atribuído como crédito aos adquirentes de
mercadorias,  bens  e  serviços  de  transportes  interestadual  e  intermunicipal  na
proporção do valor de suas aquisições em relação ao valor total das operações e das
prestações realizadas pelo estabelecimento fornecedor no período.
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§ 1º – Para fins de cálculo do valor do crédito a ser concedido aos adquirentes, será
considerado:

I – o mês de referência em que ocorreram os fornecimentos;
II – o valor do ICMS recolhido relativamente ao mês de referência indicado no inciso

I.
§ 2º – A cada R$100,00 (cem reais) em compras registradas em documentos fiscais

eletrônicos,  o  adquirente  fará  jus  a  um  cupom  numerado  para  concorrer,
gratuitamente,  a  sorteio  a  que  se  refere  o  inciso  III  do  art.  4º,  na  forma  a  ser
disciplinada pela Secretaria da Fazenda.

Art. 4º – A Secretaria da Fazenda poderá, atendidas as demais condições previstas
nesta lei:

I  –  estabelecer  cronograma para  a  implementação do Programa de  Estímulo  à
Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais e definir o percentual de que trata o
caput do  art.  3º,  em razão  da atividade econômica preponderante,  do  regime de
apuração do imposto, do porte econômico do fornecedor ou da região geográfica de
localização do estabelecimento fornecedor;

II  –  autorizar  o direito  de  crédito  em relação a documentos  fiscais  emitidos em
papel,  desde  que  seja  objeto  de  registro  eletrônico  na  forma  estabelecida  pela
Secretaria de Fazenda;

III  – instituir  sistema de sorteio de prêmios para os consumidores finais,  pessoa
natural ou as entidades a que se refere o inciso IV deste artigo, identificados em
documento fiscal eletrônico, observado o disposto na legislação federal;

IV  –  permitir  que  entidades  mineiras  de  assistência  social,  sem  fins  lucrativos,
detentoras  de  título  de  utilidade pública  prevista  na  Lei  nº  12.972,  de  27/7/1998,
cadastradas  na  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  sejam  indicadas  como
favorecidas pelo crédito previsto no art. 2º, no caso de o documento fiscal eletrônico
não indicar o nome do consumidor.

Art. 5º – A pessoa natural ou jurídica que receber os créditos a que se refere o art.
2° desta lei, na forma e nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo, poderá:

I – utilizar os créditos para reduzir o valor do débito do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores – IPVA – do exercício seguinte;
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II – transferir os créditos para outra pessoa natural ou jurídica;
III – solicitar depósito dos créditos em contas corrente ou de poupança, mantidas

em instituição do Sistema Financeiro  Nacional,  ou o crédito em cartão de crédito
emitido no Brasil.

§ 1º – O depósito ou o crédito a que se refere o inciso III deste artigo somente
poderão ser efetuados se o valor  a ser creditado corresponder a,  no mínimo, R$
25,00 (vinte e cinco reais).

§ 2º – Serão cancelados os créditos que não forem utilizados no prazo de cinco
anos  contados  da  data  em  que  tiverem  sido  disponibilizados  pela  Secretaria  de
Fazenda.

§ 3º – Não poderão utilizar os créditos os inadimplentes em relação a obrigações
pecuniárias, de natureza tributária ou não tributária, do Estado de Minas Gerais.

§ 4º  – Os créditos relativos a aquisições ocorridas entre os meses de janeiro a
junho poderão ser utilizados a partir do mês de outubro do mesmo ano-calendário; e
os relativos a aquisições entre os meses de julho a dezembro, a partir do mês de abril
do ano-calendário seguinte.

§ 5º  – O IPVA, quando abatido ou quitado pelo  crédito previsto no art.  2º,  não
poderá sofrer  nenhum decréscimo quanto ao cálculo  do percentual  destinado aos
municípios.

Art.  6º  –  O Poder  Executivo  promoverá  campanhas  de  educação  fiscal  com  o
objetivo de informar, esclarecer e orientar a população sobre:

I – o direito e o dever de exigir que o fornecedor cumpra suas obrigações tributárias
e emita documento fiscal válido, a cada operação ou prestação;

II – o exercício do direito de que trata o art. 2° desta lei;
III – os meios disponíveis para verificar se o fornecedor está adimplente com suas

obrigações tributárias perante o Estado de Minas Gerais;
IV – a verificação da geração do crédito relativo à determinada aquisição e do seu

saldo de créditos;
V – os documentos fiscais e equipamentos relativos aos créditos.
Art.  7º  –  Ficará  sujeito  a  multa  no  montante  equivalente  a  100  Ufemgs  (cem

Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),  por  documento  não  emitido  ou
entregue, a ser aplicada na forma da Lei nº 8.078, de 11/9/1990, o fornecedor que
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deixar de emitir  ou de entregar ao consumidor  documento fiscal hábil,  relativo ao
fornecimento de mercadorias, bens ou serviços, sem prejuízo de outras penalidades
previstas na legislação.

Parágrafo único – Ficará sujeito  à mesma penalidade o fornecedor  que violar  o
direito do consumidor pela prática das seguintes condutas:

I  –  emitir  documento fiscal que não seja hábil  ou que não seja o adequado ao
respectivo fornecimento;

II – deixar de efetuar o registro eletrônico do documento fiscal na Secretaria de
Fazenda do Estado de Minas Gerais, quando o registro for exigido pela legislação.

Art. 8º – Os créditos a que se referem o art. 2º e o inciso IV do art. 4º desta lei, bem
como os recursos destinados ao sorteio de prêmios previsto no inciso III do referido
art. 4º, serão contabilizados à conta da receita do ICMS.

Art. 9º – O Poder Executivo manterá, por intermédio do Banco de Desenvolvimento
do Estado de Minas Gerais, linha de crédito especial destinada à pequena empresa e
à microempresa, a fim de financiar, total ou parcialmente, o investimento necessário à
implantação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais.

Art.  10  –  O  Poder  Executivo  encaminhará  à  Assembleia  Legislativa,
quadrimestralmente,  relatório  de  prestação  de  contas  e  balanço  dos  créditos
concedidos nos moldes do exercício do direito de que trata o art. 2° desta lei, com
indicação detalhada de todas as operações realizadas.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: O projeto tem como finalidade incentivar a emissão de notas fiscais,

instrumento esse que irá reduzir a sonegação. A exigência por parte dos contribuintes
do cupom fiscal vai estimular o hábito de os consumidores de mercadorias, bens e
serviços  de  transportes  interestadual  e  intermunicipal  exigirem  do  fornecedor  a
entrega de documentação fiscal, colaborando, assim, para a fiscalização de tributos.

A proposição dá oportunidade de crédito de até 30% concedido para reduzir IPVA,
multas  de  trânsito,  contas  de  energia  elétrica,  depositados  em  conta  corrente,
poupança  ou  cartão  de  crédito  emitido  no  Brasil,  de  acordo  com  a  opção  do
contribuinte.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.735/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  dos  Associados  da  Cooperativa  de

Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Novelis  Ltda. – Funacoop –, com
sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  dos  Associados  da

Cooperativa  de  Economia  e  Crédito  Mútuo  dos  Empregados  da  Novelis  Ltda.  –
Funacoop –, com sede no Município de Ouro Preto.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Thiago Cota
Justificação: A Fundação dos Associados da Cooperativa de Economia e Crédito

Mútuo dos Empregados da Novelis Ltda. – Funacoop –, com sede no Município de
Ouro  Preto,  é  a  entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
filantrópico, que tem como objetivo prestar assistência à saúde e à educação, atuar
na promoção da pessoa humana e na defesa da vida, atuar na proteção da família,
da maternidade,  da infância,  da  adolescência,  da terceira idade e do portador  de
deficiência.  Empenha-se  em  oferecer  melhores  condições  de  saúde  aos  seus
associados.

A documentação apresentada pela entidade atende aos requisitos legais.
Assim sendo, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de

lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

PROJETO DE LEI Nº 1.736/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.847/2013)

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Nova-Limense  de  Estudos  do  Sistema
Penitenciário – Inespe –, com sede no Município de Nova Lima.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Nova-Limense de Estudos do

Sistema Penitenciário – Inespe –, com sede no Município de Nova Lima.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
João Alberto
Justificação:  O  Instituto  Nova-Limense  de  Estudos  do  Sistema  Penitenciário  –

Inespe – é regido por estatuto próprio, elaborado segundo o disposto na Lei nº 9.790,
de 1999, que dispõe sobre as organizações da sociedade civil de interesse público.

Fundada em 2005, a entidade está em regular funcionamento e presta relevantes
serviços  à  comunidade  de  Nova  Lima  e  região.  Atua  em  diferentes  áreas,  todas
ligadas à valorização humana,  aos estudos e às ações para melhoria do sistema
penitenciário e formulação de políticas públicas voltadas para o setor.

A entidade  está  devidamente  registrada  no  Cartório  de  Registro  das  Pessoas
Jurídicas  da  Comarca  de  Nova  Lima,  cumprindo,  assim,  todas  as  formalidades
exigidas para sua declaração de utilidade pública.

Pelas  razões  expostas,  conto  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.737/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.471/2013)

Declara  de  utilidade  pública  a  Cooperativa  dos  Agricultores  Familiares  de
Uberlândia e Região, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Cooperativa  dos  Agricultores

Familiares de Uberlândia e Região, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
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Justificação: A Cooperativa dos Agricultores Familiares de Uberlândia e Região tem
como objetivos a congregação dos agricultores familiares  de Uberlândia  e região,
principalmente os da agropecuária, da agroindústria e de artesanato, promovendo a
ampla defesa de seus interesses econômicos e a organização do processo produtivo.

Diante  da  importância  das  ações  realizadas  pela  Cooperativa  dos  Agricultores
Familiares  de  Uberlândia  e  Região,  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.

PROJETO DE LEI Nº 1.738/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.961/2014)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de Minas o imóvel
que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Monte Alegre de

Minas imóvel com área de 14.625m² (quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco metros
quadrados), localizado na Avenida 16 de Setembro, registrado sob o nº 10.034, Ficha
1, do Livro nº 2, no Cartório de Registro de Imóveis desse município.

Parágrafo  único  –  O  imóvel  mencionado  no  caput deste  artigo  destina-se  à
construção, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE –, de
uma escola de ensino fundamental.

Art. 2º – O terreno 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, 27 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação:  O  terreno  a  que  se  refere  este  projeto  de  lei,  com  área  total  de

14.625m², foi doado pelo município ao Estado de Minas Gerais, no ano de 2012, para
a construção de escola profissionalizante do programa Brasil Profissionalizado, com
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capacidade de atendimento de 1.200 alunos. Todavia, após os trâmites, o município
foi informado de que receberá uma escola de menor porte, para atendimento de 600
alunos, a ser construída no terreno da Escola Estadual Monte Alegre de Minas. Dessa
forma, o Estado não necessitará do terreno doado para o fim a que se destinava.

Em vista disso, esta proposição tem o objetivo de viabilizar a devolução do terreno
ao município para a construção de uma escola de ensino fundamental junto ao FNDE.
Vale ressaltar que essa é a única área de que o município dispõe para a construção
da mencionada escola,  que é de grande importância para a população de Monte
Alegre  de  Minas.  Pelo  exposto,  contamos  com  o  apoio  dos  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 1.739/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.854/2014)

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Monte Alegre de
Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Professor Hugo dos Reis Prudente a

escola estadual localizada no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: Professor renomado do Município de Monte Alegre de Minas, o Sr.

Hugo dos Reis Prudente era filho do Sr. Vital Reis e de D. Aristella Prudente dos Reis,
casado  com  D.  Elia  Ignez  Prudente,  com  quem  teve  dois  filhos,  Hugo  dos  Reis
Prudente Júnior e Adilon dos Reis Prudente. Seu legado de dedicação ao ensino da
cidade foi imenso. Por sua notória capacidade, o professor Hugo chegou a ocupar o
cargo de secretário  de Educação e Cultura do município por  duas oportunidades.
Ainda representou a população de Monte Alegre de Minas como vereador, de 1963 a
1966.

– 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 1.740/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.462/2014)

Dá nova redação ao caput do art. 8° da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O caput do art. 8° da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8° – A localização, a construção, a instalação, a ampliação, a modificação e a

operação  de  empreendimentos  e  atividades  utilizadores  de  recursos  ambientais
considerados  efetiva  ou  potencialmente  poluidores,  bem  como  dos  que  possam
causar degradação ambiental, observado o disposto em regulamento, dependerão de
prévio  licenciamento  ou  autorização  ambiental  de  funcionamento  do  Conselho
Estadual de Política Ambiental – Copam –, sem prejuízo da manifestação, quando
couber, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG – no exercício de
atividade de prevenção e combate a incêndio e pânico, nos termos da legislação
pertinente.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou ação civil

pública contra o Estado obrigando que este considere a apresentação de auto de
vistoria do Corpo de Bombeiros como requisito do pedido de licença de operação ou
autorização ambiental de funcionamento.

Considerando a relevância e a complexidade da matéria, o Tribunal de Justiça do
Estado,  por  meio  do  seu  presidente,  suspendeu  a  medida  liminar  requerida  pelo
Ministério Público, anteriormente deferida pelo juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública
Estadual e Autarquias da Capital.

Ao que parece,  a  questão está  a merecer definição mais  precisa no âmbito  da
legislação, razão pela qual apresentamos este projeto de lei com vistas a provocar o
aprofundamento  no  debate  sobre  a  matéria  e,  sobretudo,  a  preservar  os
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empreendimentos e atividades não sujeitos à implantação de sistema de prevenção e
combate a incêndio e pânico da imputação de obrigações inadequadas.

Pelo  exposto,  contamos  com  o  apoio  dos  nossos  pares  para  a  discussão  e
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.741/2015
Declara  de  utilidade  pública  a  Loja  Maçônica  União  e  Justiça,  com  sede  no

Município de Coronel Fabriciano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica União e Justiça, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Paulo Lamac
Justificação:  Submetemos  à  apreciação desta  Casa Legislativa  o  projeto  de  lei

anexo, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica União e Justiça.
Fundada em 30 de setembro de 2012, a Loja Maçônica União e Justiça de Coronel

Fabriciano é uma entidade sem fins lucrativos voltada para a prática da beneficência
do  modo  mais  amplo  possível,  especialmente  a  assistência  social  aos  menos
favorecidos.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.742/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.846/2014)

Declara  de  utilidade  pública  o  Triângulo  Atlético  Clube  –  TAC –,  com  sede  no
Município de Estrela do Sul.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Triângulo Atlético Clube – TAC –, com
sede no Município de Estrela do Sul.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação:  O Triângulo  Atlético Clube – TAC –  realiza  trabalho social  na área

esportiva há mais de 70 anos. É uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter
social  e  esportivo,  regida por  estatuto  próprio,  sendo sua diretoria  constituída por
pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  não  remuneradas  pelo  exercício  de  suas
funções.  Tem  por  finalidade  desenvolver  a  educação  física  em  todas  as  suas
modalidades e promover reuniões e atividades de lazer de caráter esportivo, cívico,
artístico, cultural, social e educacional.

Diante da importância das ações realizadas pela referida associação e por atender
a entidade aos requisitos previstos na Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a
declaração de utilidade pública,  contamos com o apoio dos nobres parlamentares
para aprovação deste projeto, que visa contribuir para a continuidade do trabalho já
realizado e fortalecer o atendimento social à comunidade de Estrela do Sul.

– 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 1.743/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.363/2014)

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica El Shadday de Araguari,
com sede no Município de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica El Shadday

de Araguari, com sede no Município de Araguari.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Comunidade Terapêutica El Shadday de Araguari é uma associação
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civil,  sem  fins  lucrativos,  instituída  com  a  finalidade  de  promover  ações  de
humanização em saúde e de assistência social, visando à recuperação e à reinserção
de dependentes químicos por meio de acompanhamento clínico, palestras, cursos,
treinamentos e oficinas.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.744/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.305/2013)

Dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento em shoppings centers, centros
comerciais  e  hipermercados  para  gestantes  e  pessoas  com  crianças  de  colo  no
Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Será obrigatória a reserva de vagas preferenciais nos estacionamentos

mantidos por shoppings centers, centros comercias e hipermercados no Estado para
gestantes durante todo o  período gestacional  e  para pessoas  acompanhadas por
crianças de colo com até dois anos de idade.

§ 1º – As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser disponibilizadas
em número equivalente a 3% (três por cento) do total, em quantidade nunca inferior
ao mínimo de duas vagas, devidamente sinalizadas e com as especificações técnicas
de desenho e traçado em conformidade com as normas técnicas vigentes.

§ 2º – O uso das vagas será feito mediante a utilização de adesivo de identificação
afixado  no  veículo,  fornecido  pela  autoridade  de  trânsito  local  ou  pelo  órgão
responsável do Poder Executivo.

Art.  2º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 3º – As despesas com a execução desta lei correrão por conta das 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, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  O sistema jurídico pátrio  tem destinado proteção especial  à  família

desde  a  promulgação  da  Constituição  da  República  de  1988.  Essa  tutela  se
materializa nos arts. 7º, XVIII, 201, II, e 227, § 1º, II, da Carta Magna, e no art. 10, II,
“b”, do ADCT no tocante aos direitos da gestante. Essas garantias visam proteger a
genitora e o nascituro, que também possui guarda jurídica especial da legislação civil
(art.  2º  do  Código  Civil).  O  Estatuto  da  Criança e  do  Adolescente,  por  sua  vez,
ratificou todo o cuidado normativo conferido às gestantes nos arts. 8º e 10º.

Assim, a maternidade recebe normatização especial e privilegiada pela Carta de
1988, que autoriza a adoção de condutas e a concessão de vantagens superiores ao
padrão deferido ao homem e mesmo à mulher que não esteja vivenciando a situação
de gestação e parto recente.

No âmbito do Estado, a Carta Mineira, em seu art. 2º, inciso VII, demonstra que o
legislador entende que a saúde e a assistência à maternidade devem ser objetivos
prioritários  do  Estado.  Essa maior  importância  dada a  esse momento  da  vida  da
mulher demonstra claramente o desejo do legislador de dar maior destaque à saúde
da gestante.

É o que resulta da leitura combinada de diversos dispositivos, como o art. 7º, XVIII
(licença à gestante de 120 dias), e o art. 226 (preceito valorizador da família), e das
inúmeras  normas  que  buscam  assegurar  um  padrão  moral  e  educacional
minimamente razoável à criança e ao adolescente (art. 227 da Constituição Federal
de 1988).

Cabe destacar que o direito brasileiro não protege somente a vida consolidada, mas
também a potencialidade da vida, ou seja, a probabilidade de que o feto, ainda no
ventre da mulher, venha a se tornar um ser humano. Por tal motivo, este projeto de lei
é tão importante.

Tendo em vista as precauções mais intensas e não mais importantes que outras
nessa fase, busca-se auxiliar as gestantes, de tal forma que a saúde da mulher seja
ainda mais valorizada.
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Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.745/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.621/2014)

Dispõe sobre a proibição da criação ou manutenção de animais para extração de
peles.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica proibida no Estado a criação ou a manutenção de animal doméstico,

domesticado, nativo, exótico, silvestre ou ornamental com a finalidade de extração de
peles.

Art. 2º – A criação ou a manutenção de chinchilas da espécie Chinchila lanigera fica
permitida para atender à demanda de animais de estimação.

Art. 3º – O descumprimento desta lei acarretará as seguintes penalidades:
I – pagamento de 4.000 Ufemgs (quatro mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) por animal;
II – pagamento de 8.000 (oito mil) Ufemgs em caso de reincidência.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: Desde focas e chinchilas até raposas e linces, milhões de animais são

mortos todos os anos para a confecção de casacos de pele no mundo. A morte de
animais para tal objetivo não mais se justifica, uma vez que há tecidos sintéticos e
naturais que cumprem tal  função,  de acordo com as organizações de defesa dos
animais. Além disso, mais do que injustificada, a atividade é extremamente cruel.

O sofrimento já começaria na captura do bicho, que pena nas mãos dos caçadores.
A maioria deles são mortos a pauladas na cabeça para não danificar a pele. Mesmo
quando criados em cativeiro, os animais vivem em condições degradantes e padecem
muito na hora de se extrair a pele.

A crueldade fica óbvia quando se leva em conta que, ao contrário do que acontece
com as aves, ovinos e bovinos, mortos para alimentar pessoas, no caso da indústria
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da moda os animais de que trata este projeto de lei são sacrificados apenas para
alimentar a vaidade alheia. Além disso, é sabido que aquele que abusa, maltrata, fere
ou mutila animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos pratica
ilícito penal.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa, Anselmo José Domingos e Noraldino Júnior. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
109/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.746/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.939/2013)

Institui no Estado o programa CNH Popular.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído no Estado o programa CNH Popular.
§ 1º – O programa CNH Popular compreenderá a dispensa, para a obtenção da

Carteira Nacional de Habilitação – CNH –, do pagamento de:
I – taxas relativas aos exames de aptidão física e mental;
II – taxas relativas à avaliação psicológica;
III – taxas de licença de aprendizagem de direção veicular;
IV – custos de confecção da CNH.
§ 2º – O candidato que não houver concluído o processo de obtenção da primeira

CNH nas categorias A ou B por motivo de vencimento do prazo ficará isento das taxas
relativas à abertura de novo serviço referente ao mesmo procedimento.

§ 3º – Os benefícios desta lei poderão ser utilizados para a obtenção da primeira
CNH nas categorias A ou B, bem como nas hipóteses de adição de categorias A ou B
e mudança de categoria para C, D ou E, desde que o beneficiário se enquadre em
pelo menos uma das situações previstas no art. 2º e preencha os requisitos listados
no art. 3º desta lei.

Art. 2° – Poderão se candidatar ao benefício proporcionado pelo programa de que
trata esta lei as pessoas que se enquadram em uma das seguintes situações:

I – pessoas com renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos que
comprovem que nunca tiveram experiência formal no mercado de trabalho ou que
estejam desempregadas há mais de um ano;
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II – beneficiários do Programa Bolsa Família, criado pela Lei Federal n° 10.836, de
9 de janeiro de 2004;

III  –  alunos  matriculados  no  ensino  fundamental  ou  médio  da  rede  pública  do
Estado ou que os tenham concluído  no  intervalo  de um ano,  bem como aqueles
participantes  de  programas  especiais  por  distorções  de  idade  ou  série  que
comprovem bom desempenho escolar;

IV –  pessoas egressas e liberadas do sistema penitenciário,  de acordo com os
requisitos estabelecidos em portaria da Presidência do Departamento de Trânsito de
Minas Gerais – Detran-MG.

V  –  trabalhadores  que  comprovem  remuneração  mensal  de  até  dois  salários
mínimos.

Art.  3°  –  O candidato  à  obtenção do benefício  da  gratuidade  previsto  nesta  lei
deverá preencher os seguintes requisitos:

I – ser penalmente imputável;
II – ser alfabetizado;
III – possuir Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
IV – comprovar domicílio no Estado;
V – não estar judicialmente impedido de possuir a CNH.
Art.  4º  –  Para  a  obtenção  da  primeira  CNH  ou  nas  hipóteses  de  adição  de

categorias A ou B e de mudança de categorias para C, D ou E, o candidato deverá
submeter-se à realização de:

I – avaliação psicológica;
II – exame de aptidão física e mental;
III  –  exame  realizado  pelo  Detran-MG  sobre  a  integralidade  do  conteúdo

programático desenvolvido em curso de formação para condutores;
IV – exame de direção veicular realizado pelo Detran-MG em veículo da categoria

pretendida.
Parágrafo único – O candidato reprovado ou que, por motivo justificado, faltar aos

exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica, exames teórico-técnico ou
de prática de direção veicular poderá renová-los até cinco vezes, sem qualquer ônus.

Art.  5°  –  A concessão  dos  benefícios  a  que  se  refere  esta  lei  não  exime  o
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beneficiário  da  realização  dos  exames  necessários  e  indispensáveis  para  a
habilitação na categoria pretendida, devendo ser observadas as disposições da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, – Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Art. 6º – O disposto nesta lei não se aplica às pessoas que tenham cometido crimes
na  condução  de  veículo  automotor,  previstos  no  CTB,  com  sentença  penal
condenatória transitada em julgado.

Art. 7º – Esta lei será regulamentada por decreto do Poder Executivo.
Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: A emissão de uma Carteira Nacional de Habilitação – CNH – é um

processo  caro  e  dispendioso.  Este  projeto  de  lei  procura  não  só  facilitar  que  a
população  carente  retire  sua  CNH,  mas  também  possibilitar  que  essas  pessoas
concorram a vagas de emprego em que tal documento é necessário.

No  Estado  de  Pernambuco,  um  programa  similar  beneficia  a  população
pernambucana, com a emissão gratuita da CNH. Em 2013, serão ofertadas um total
de 18 mil carteiras oriundas desse programa. Desde a criação do projeto, em 2008,
foram  investidos  aproximadamente  45  milhões  de  reais,  e  mais  de  54  mil
pernambucanos já obtiveram o documento gratuitamente.

Portanto,  entendemos  que  este  projeto  beneficiará  diretamente  a  população
mineira,  possibilitando  que  os  cidadãos  carentes  tenham  facilidades  para  ser
inseridos no mercado de trabalho e melhorar suas condições de vida.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 54/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.747/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.177/2012)

Assegura o pagamento de meia-entrada a professores da rede pública estadual e
municipal de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica assegurado aos professores da rede pública estadual e municipal de
ensino o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor cobrado para ingresso em
casas  de  diversão,  de  espetáculos  teatrais,  musicais  e  circenses,  em  casas  de
exibição cinematográfica,  em praças esportivas e similares  das áreas de  esporte,
cultura e lazer.

Parágrafo único – A prova da condição de professor da rede pública estadual e
municipal de ensino será feita mediante apresentação de carteira funcional emitida
pelo Poder Executivo ou mediante apresentação de contracheque.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: O papel  do professor no processo educacional  não é o mesmo de

outrora. Antes ele detinha todo o conhecimento e repassava aos alunos sem a devida
reflexão,  através  da  imposição  de  conteúdos.  Atualmente,  com  a  ampliação  do
acesso  à  cultura  e  à  informação,  com  a  ampliação  das  possibilidades  de
comunicação em decorrência da internet, entre outros fatores, os alunos são capazes
de pensar, questionar e aprender a ver a realidade de uma forma mais crítica.

Assim,  o  professor  deve  acompanhar  essas  mudanças,  sob  pena  de  ser
considerado defasado em relação à realidade social que encontra nas escolas onde
trabalha. Para tanto, a atuação do Estado, ao fornecer incentivo econômico para que
esse profissional frequente espaços públicos de cultura, lazer, cinemas e teatros, tem
o condão de contribuir para sua formação pessoal e ao mesmo tempo de aprimorar o
ensino e fomentar a disseminação de cultura entre os alunos.

O efeito multiplicador dessa medida é evidente, considerando que os professores,
ao participarem de atividades culturais, poderiam disseminar o conteúdo aprendido
entre  os  alunos.  Portanto,  podem colaborar  para que eles  tenham uma formação
interdisciplinar efetiva.

Estabelece o inciso II do art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação:
“Art. 3º – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(...)
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a

arte e o saber”.
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Para que a liberdade seja efetivada, devem-se garantir mecanismos eficazes de
acesso  aos  bens  culturais,  pelos  professores,  para  que  estes  possam  exercer  a
docência da forma mais ampla possível, contribuindo, portanto, para a formação de
cidadãos conscientes e atuantes, que exerçam sua virtude cívica.

Nesse sentido, estabelece a mesma lei, em seu art. 26:
“Art.  26  –  Os  currículos  do  ensino  fundamental  e  médio  devem  ter  uma base

nacional  comum,  a  ser  complementada,  em  cada  sistema  de  ensino  e
estabelecimento  escolar,  por  uma parte  diversificada,  exigida  pelas  características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”.

Dessa forma, a base nacional comum é respeitada e a complementação atenderia à
cultura local a ser absorvida e repassada aos discentes pelos professores.

Nesses termos conto com a aprovação deste projeto de lei.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 568/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.748/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.782/2013)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos torcedores nos estádios de
futebol.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os clubes, entidades mantenedoras, entidades gestoras dos estádios de

futebol e estabelecimentos que realizarem venda de ingressos para partidas oficiais
de futebol disputadas em local com capacidade para mais de quinze mil espectadores
localizados no Estado deverão realizar a identificação dos respectivos compradores
de ingressos, nos termos desta lei.

Art.  2º – Os responsáveis pela realização do evento manterão à disposição das
autoridades,  pelo  prazo  mínimo de doze meses contados  a  partir  da  competição,
banco de dados com a identificação dos compradores e frequentadores das partidas
de futebol.

Art. 3º – Os torcedores e frequentadores dos estádios serão cadastrados no ato da
compra dos ingressos, mediante a apresentação do documento oficial de identidade.
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Parágrafo único – Não será permitida a venda de ingressos a pessoas que não
apresentarem a documentação mencionada no caput deste artigo.

Art.  4º  –  Os  funcionários  dos  clubes,  das  entidades  mantenedoras  e  entidades
gestoras,  próprios  ou  terceirizados,  que  desempenhem  atividade  nos  estádios
deverão portar identificação que permita a visualização do seu nome, função e foto.

Art. 5º – Os clubes, entidades mantenedoras e entidades gestoras dos estádios de
futebol  que  descumprirem  o  disposto  nesta  lei  ficam  sujeitos  às  seguintes
penalidades, sem prejuízo, conforme o caso, das sanções de natureza civil, penal e
das definidas em normas específicas:

I – advertência, por escrito, da autoridade competente, esclarecendo que, em caso
de reincidência, o infrator estará sujeito a multa;

II – multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na segunda infração;
III – multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na terceira infração;
IV – cassação do alvará de localização e funcionamento do estádio de futebol, na

hipótese  de  inobservância  desta  lei,  mesmo  após  a  aplicação  das  penalidades
anteriores.

Art.  6º  –  O  frequentador  de  competição  oficial  de  futebol  identificado  como
participante ou incitador de distúrbios, nos estádios e fora deles, estará sujeito às
seguintes penalidades:

I – impedimento de adquirir ingressos ou frequentar partida oficial de futebol pelo
prazo de três meses a cinco anos;

II – pagamento de multa correspondente ao valor entre 10 e 100 Ufemgs (dez e
cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 7º – Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  Os  estádios  de  futebol  já  não  são  vistos  como  ambiente  familiar,

frequentados  para  se  desfrutar  de  um  espetáculo  esportivo.  Cada  vez  mais  são
noticiados brigas entre torcidas, episódios de violência generalizada e a presença de
cambistas, o que é sempre motivo para a redução do público que vai aos jogos de
futebol.
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O Estatuto do Torcedor – Lei Federal nº 10.671, de 2013 –, em seu art. 2º-A, já
prevê o cadastro de associados e membros de torcidas organizadas. Entendemos
que essa previsão pretende evitar que os membros de torcidas organizadas, maiores
frequentadores  de  partidas  de  futebol,  participem  ou  incitem  alguma  situação  de
violência.

Seguindo essa tendência, acreditamos que Minas Gerais, um dos estados sempre
atuante no cenário do futebol nacional, deve criar a obrigatoriedade de identificação
dos compradores de ingressos de futebol no ato da compra. Essa obrigatoriedade
trará maior segurança aos torcedores, ao inibir a prática de atos violentos, além, é
claro, de inibir a ação dos cambistas, que compram grande número de ingressos e os
vendem por preços abusivos.

Quanto ao aspecto legal e constitucional, conforme o art. 24, incisos V e IX, da
Constituição Federal, compete concorrentemente à União, aos estados e ao Distrito
Federal dispor sobre consumo e desporto.

Nesse sentido,  a União, exercendo sua competência,  já editou a Lei  Federal nº
10.671, de 2013, que determina em seu art. 1º que “a prevenção da violência nos
esportes  é de responsabilidade do poder  público,  das confederações,  federações,
ligas,  clubes,  associações  ou  entidades  esportivas,  entidades  recreativas  e
associações de torcedores”.  Embora trate de normas gerais,  essa lei  nada dispõe
sobre a identificação dos compradores de ingresso no ato da compra.

Para exercer a competência suplementar, apresentamos este projeto de lei como
forma de normatizar o assunto no Estado e trazer maior segurança aos espetáculos
de futebol.  Nossa intenção é que a ida ao estádio para assistir  a  uma partida de
futebol, paixão nacional, volte a ser um evento a que qualquer pessoa possa ir com
segurança, e que os torcedores lotem os estádios mineiros.

Nesses termos, reconhecendo a importância do tema, conto com o apoio dos pares
e a consequente aprovação deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo
Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 710/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.749/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.019/2013)

Dispõe  sobre  o  transporte  rodoviário  turístico  receptivo  intermunicipal  e
metropolitano e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O transporte rodoviário turístico receptivo intermunicipal e metropolitano

somente poderá ser realizado mediante autorização especial do órgão específico do
Poder Executivo, observadas as condições estabelecidas nesta lei e em decreto.

Art.  2º  –  Entende-se  por  transporte  rodoviário  turístico  receptivo  o  transporte
previsto no contrato de serviço de turismo receptivo, realizado por agência de turismo
ou por ela intermediado junto à transportadora turística, de natureza eventual, não
aberto ao público, destinado exclusivamente ao traslado de turistas entre o aeroporto
e o local de destino, vedada qualquer característica de transporte público.

Parágrafo único – A atividade de intermediação de agência de turismo compreende
a oferta,  a reserva e a venda a  consumidores de serviços turísticos  fornecidos a
terceiros, no que se incluem os meios de transporte.

Art.  3º  –  O cadastro  para  prestação  do  transporte  rodoviário  turístico  receptivo
deverá ser feito no órgão competente.

Art. 4º – O veículo utilizado para o serviço de transporte turístico receptivo, além
das exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – e em resoluções
do  Conselho  Nacional  de  Trânsito  –  Contran  –,  deverá  ter  capacidade  para,  no
mínimo, oito passageiros sentados, excluído o motorista.

Parágrafo único – Os veículos autorizados destinados ao transporte na atividade de
turismo receptivo de pessoas deverão estar licenciados no Estado.

Art. 5º – O condutor que realizará a prestação do serviço deverá ser habilitado nas
categorias “D” ou “E”.

Art. 6º – A autorização para a prestação de transporte rodoviário turístico receptivo
intermunicipal e metropolitano é condicionada ao cadastramento prévio e válido do
autorizatário, do condutor e do veículo, na forma estabelecida em decreto.

Art.  7º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  O  transporte  rodoviário  turístico  receptivo  intermunicipal  e

metropolitano  tem  por  finalidade  atender  aos  turistas  que  vêm  ao  Estado  por
intermediação  de  uma  agência  de  viagens  e  que  precisam  de  algum  tipo  de
transporte para fazer o translado entre o aeroporto e o local de destino.

Embora o Decreto nº 46.183, de 14 de março de 2013, também trate da matéria,
criou um desconforto entre os condutores de táxi e condutores de vans de transporte,
haja  vista  que  ambos  perderiam  muitos  passageiros  para  os  transportadores
previstos  no  decreto,  já  que  este  permite  que  o  transporte  rodoviário  turístico
receptivo intermunicipal  seja realizado em veículos  com capacidade para até sete
passageiros.

Com a previsão do Decreto nº 46.183, de 2013, os taxistas não teriam direito de
atender  esses  passageiros,  pois  há  a  necessidade  de  emissão  de  autorização
especial, que não pode ser utilizada em táxis, já que estes possuem características
de transporte público; e os transportadores que trabalham com  vans de transporte,
regulamentados  pelo  Decreto  nº  44.035,  de  1º  de  junho  de  2005,  também  não
poderiam  atender  aos  passageiros  de  transporte  rodoviário  turístico  receptivo
intermunicipal  e metropolitano, pois a capacidade das  vans é  superior  ao máximo
previsto no Decreto nº 46.183, de 2013.

Sendo assim, este projeto de lei pretende corrigir o problema gerado para essas
classes. Ressalte-se que tal medida não causará nenhum ônus aos turistas, pois eles
poderão agir conforme sua conveniência e escolherão o transporte que melhor lhes
atender.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.155/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.750/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.083/2012)

Altera a Lei nº 19.445, de 11 de janeiro de 2011, que estabelece normas para coibir
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o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de passageiros no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 3° da Lei nº 19.445, de 11 de janeiro de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  3°  –  Não  será  considerado  clandestino  o  transporte  metropolitano  ou

intermunicipal de passageiros realizado:
I – eventualmente, por automóvel provido de taxímetro e devidamente autorizado

pelo  poder  público  municipal,  desde  que  o  retorno  ao  município  de  origem  da
autorização seja  realizado com o  mesmo passageiro  do  trajeto  de  ida  ou  com o
veículo vazio;

II  –  frequentemente,  por  pessoa  jurídica  constituída  para  tal  fim,  devidamente
autorizada pelo poder público do município no qual sua sede física se encontra e
mediante autorização do órgão estadual competente, desde que seja:

a) serviço prestado por automóvel ou van;
b)  serviço  prestado  mediante  contrato  escrito  entre  o  adquirente  e  a  empresa

fornecedora do serviço de locação do veículo com serviço de motorista.
Parágrafo único – Nos casos a que se refere o art.  3º, aplicam-se as seguintes

vedações:
I – realização de serviço com característica de transporte coletivo, incluída a fixação

de itinerário ou de horário regular para embarque ou desembarque de passageiros, a
lotação de pessoas, a venda de passagens e a cobrança de preço por passageiro;

II – embarque ou desembarque de passageiros ao longo do itinerário;
III – recrutamento de passageiros, inclusive em terminais rodoviários ou pontos de

embarque e desembarque do transporte coletivo;
IV  –  utilização,  em  qualquer  ponto,  do  início  ao  fim  do  trajeto,  de  terminais

rodoviários para embarque ou desembarque de passageiros;
V  –  realização  de  viagens  habituais,  com  regularidade  de  dias,  horários  ou

itinerários;
VI  –  transporte  de  encomendas  ou  mercadorias  nos  veículos  utilizados  na

respectiva prestação.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: Este projeto de lei visa corrigir uma distorção relativa à aplicação da lei

que coíbe o transporte clandestino de passageiros. A Lei nº 19.445, de 11/1/2011,
estabelece  que  o  transporte  clandestino  é  aquele  prestado  por  pessoa  física  ou
jurídica  sem  a  devida  concessão,  permissão  ou  autorização  da  autoridade
competente ou que não obedeça a itinerário definido pela Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas.

Por expressa previsão legal, em seu art. 3°, exclui da clandestinidade automóveis
providos de taxímetro que realizem eventualmente viagens intermunicipais.

Entretanto,  essa  exceção  não  abrange  a  totalidade  de  situações  em  que  o
transporte intermunicipal não é clandestino, a saber, nas hipóteses em que o poder
público competente tem a prerrogativa de atribuir aos particulares a autorização para
realizar o transporte intermunicipal de passageiros.

Aplica-se,  em  ambas  as  hipóteses,  a  vedação  da  prestação  de  serviço  com
característica  de  transporte  público  como,  por  exemplo,  a  fixação  de  itinerário,
realização de embarque e desembarque com horário regular e lotação de pessoas,
entre diversas outras características próprias do transporte público que é dever do
poder público oferecer diretamente ou por meio de concessão.

A concessão está prevista na Constituição Estadual, em seu art. 170, inciso VI.
“Art.  170 – A autonomia do Município se configura no exercício de competência

privativa, especialmente:
(...)
VI – organização e prestação de serviços públicos de interesse local, diretamente

ou sob regime de concessão, permissão ou autorização, incluído o transporte coletivo
de passageiros, que tem caráter essencial.”.

Não se confunde, portanto, o serviço realizado por pessoa jurídica regularmente
inscrita e autorizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
com a figura da concessão estabelecida na Constituição Estadual.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da
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Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.155/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.751/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.176/2012)

Institui  o  cartão  eletrônico  para  identificação  dos  beneficiários  da  gratuidade no
transporte público coletivo metropolitano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o cartão eletrônico para identificação dos beneficiários da

gratuidade no transporte público coletivo metropolitano.
§ 1° – Considera-se beneficiário da gratuidade no transporte público coletivo todas

as pessoas maiores de sessenta e cinco anos, conforme o art. 230 da Constituição
Federal.

§ 2° – O beneficiário a que se refere o caput deste artigo poderá passar pela roleta
dos  ônibus  no  serviço  convencional  de  transporte  coletivo  portando  o  cartão
eletrônico.

Art. 2º – O cartão eletrônico é direito do beneficiário do transporte público coletivo
metropolitano  e  sua  confecção  e  distribuição  não  implicarão  qualquer  ônus  ou
encargo, salvo na hipótese de emissão de segunda via.

Art. 3º – O órgão responsável pelo gerenciamento dos transportes metropolitanos
estabelecerá  a  forma e  os  procedimentos necessários  para  o  cadastramento e  a
emissão do cartão eletrônico dos beneficiários do serviço.

Parágrafo único – Para atendimento dos beneficiários de que trata o  caput deste
artigo que não sejam moradores dos municípios pertencentes à Região Metropolitana
de Belo Horizonte, serão instalados postos de atendimento diário para emissão do
cartão eletrônico em locais  de fácil  acesso e no terminal  de  transporte rodoviário
intermunicipal de Belo Horizonte.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: Esta proposição visa dar maior conforto e agilidade aos deslocamentos

de  beneficiários  do  transporte  público  coletivo  na  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte – RMBH. Dispõe a Constituição em seu art. 25, § 3°:
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“Art.  25  – Os Estados organizam-se e  regem-se pelas  Constituições e leis  que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

(...)
§  3º  –  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”.

A Constituição instituiu a prerrogativa de instituir regiões metropolitanas com o fito
de integrar os municípios que se encontram geograficamente próximos, quando suas
atividades possuam relevância intermunicipal.

É inequívoco que a RMBH é concentradora de intensa atividade econômica, nos
setores industrial, agropecuário e de serviços, e, por isso, a integração do benefício
que  concede  isenção  aos  idosos  mostra-se  necessária  para  garantir  conforto  e
agilidade nos deslocamentos.

A  RMBH,  que  tem  população  de  5.413.627  habitantes  e  é  a  terceira  maior
aglomeração urbana do Brasil,  possui  PIB de 98,5 bilhões de reais (2008),  o que
representa 40% da economia do Estado de Minas Gerais.

O Legislativo Estadual editou a Lei Complementar n° 89, de 12 de janeiro de 2006,
que “dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte” e que, em seu art. 8°,
inciso I, estabelece:

“Art. 8º – A atuação dos órgãos de gestão da RMBH abrangerá:
I  –  no  transporte  intermunicipal,  os  serviços  que,  diretamente  ou  por  meio  de

integração física ou tarifária, compreendam os deslocamentos dos usuários entre os
Municípios da RMBH, as conexões intermodais da região metropolitana, os terminais
e os estacionamentos”.

A gestão da RMBH deve atender aos interesses comuns dos municípios, e suas
decisões repercutem diretamente na economia e na vida da população dessa região.
Assim,  a  melhoria  da  mobilidade  e  da  agilidade  nos  deslocamentos  aprimora  o
transporte coletivo urbano, o que representa um grande ganho econômico e social
para a região.

Nessa perspectiva, o cartão eletrônico, além de ser um documento que garante a
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gratuidade no transporte, também permite que seus beneficiários possam se deslocar
do salão  principal  do  ônibus  para  a  parte  traseira,  quando lhes  aprouver,  com a
agilidade que o mecanismo eletrônico pode proporcionar. Ademais, há a possibilidade
de melhor controle pelas empresas concessionárias de transporte público, visto que o
mecanismo eletrônico permite armazenar informações como os dados do passageiro
beneficiário, o momento de utilização do benefício, entre outros.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 136/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.752/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.894/2013)

Dispõe  sobre  a  instalação  de  sistema  de  monitoramento  de  segurança  nos
terminais  rodoviários  e  nos  ônibus  do  transporte  coletivo  intermunicipal  de
passageiros do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica obrigatória a instalação de sistema de monitoramento de segurança

nos  terminais  rodoviários  e  nos  veículos  de  transporte  coletivo  intermunicipal  de
passageiros do Estado.

Parágrafo único – O sistema de monitoramento de segurança será realizado por
meio de câmeras de vídeo instaladas nos pontos de embarque e desembarque de
passageiros e na entrada dos ônibus do transporte coletivo intermunicipal.

Art. 2º – Em caso de descumprimento desta lei pelas concessionárias do serviço de
transporte  intermunicipal  de  passageiros,  serão  aplicadas,  gradativamente,  as
seguintes penalidades:

I – notificação que estabeleça prazo de trinta dias para adequação à lei;
II – multa de 2.500 Ufemgs (duas mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) por veículo;
III – revogação do alvará para a prestação do serviço.
Art. 3º – Cabe ao Poder Executivo, por meio do órgão ou da entidade competente,

fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei.
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.Art.  4º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  é  de suma importância,  pois  visa instalar  câmeras de

vídeo nos terminais rodoviários e nos ônibus do transporte coletivo intermunicipal de
passageiros do Estado, para dar maior segurança à população.

Está  cada vez mais  frequente  o número de registros  de  assaltos  e  de  atos  de
violência dentro dos ônibus que percorrem as estradas de Minas Gerais. Portanto,
são necessárias medidas urgentes que possam garantir a segurança dos passageiros
e das próprias empresas, pois, havendo qualquer acidente ou prática delituosa, tanto
o  poder  público  quanto  a  população  em  geral,  de  forma  transparente,  poderão
identificar os envolvidos e tomar as devidas providências.

Conto, assim, com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.753/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.370/2013)

Concede prêmio à pessoa que comunicar às autoridades competentes a prática de
crime contra a administração pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica garantido à pessoa física que comunicar às autoridades policiais ou

administrativas  a  ocorrência  de  crime  contra  a  administração  pública  do  Estado,
inclusive  de  natureza tributária,  o  direito  ao recebimento,  em dinheiro,  de  quantia
equivalente  a  10% (dez  por  cento)  do  valor  efetivamente  recuperado,  desde que
dessa comunicação resulte a recuperação de valores pelo erário.

§ 1º – Caso haja mais de um informante, a quantia mencionada no  caput será
repartida da seguinte maneira:

I – ao primeiro informante, conceder-se-ão 70% (setenta por cento) da quantia;
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II – aos demais conceder-se-ão, em partes iguais, 30% (trinta por cento) da quantia.
§ 2º – O direito mencionado no caput será garantido apenas nos casos de previsão

legal de apuração da infração mediante ação penal pública.
Art. 2º – Não fará jus aos benefícios estabelecidos por esta lei a pessoa envolvida

na prática de crime contra a administração pública do Estado na condição de autora,
coautora ou partícipe.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  O  projeto  de  lei  ora  apresentado,  inspirado  no  Projeto  de  Lei  nº

664/2011, de autoria do nobre senador Walter Pinheiro, e no Projeto de Lei Distrital nº
857/2012, de autoria do deputado distrital Professor Israel Batista, visa prestigiar o
princípio constitucional da cidadania (art. 1º, inciso II, da Constituição da República) e
o direito constitucional à segurança (art. 5º,  caput, da Constituição da República de
1988).

A prática de crimes contra a administração pública em todo o País é altamente
danosa  aos  cidadãos.  Embora  não  atinja  diretamente  a  integridade  física  das
pessoas, tais crimes violam, indiretamente, inúmeros direitos individuais e coletivos.
Ora, os crimes contra a administração pública atingem o patrimônio estatal, e isso
prejudica a programação e a execução das despesas públicas.

Além de desestimular a prática de crimes contra a administração pública do Estado,
o projeto em escopo estimula a cidadania e fará com que a população fiscalize e
denuncie a prática de crimes que, em última instância, repercutirão na vida de todos
os indivíduos.

Cabe destacar  que,  do  ponto  de  vista  econômico,  orçamentário  e  financeiro,  a
premiação instituída não acarretará nenhum gasto para o Estado, pois o impacto da
concessão do prêmio será recompensado pelo incremento da arrecadação. Dessa
forma,  o  projeto  em  estudo,  ao  estimular  a  atitude  fiscalizadora  por  parte  dos
cidadãos, fará com que as perdas estatais diminuam. Além disso, o denunciante só
fará  jus  ao  prêmio de  que trata  este  projeto  se os  valores subtraídos dos cofres
públicos forem efetivamente recuperados.
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Nesses termos, conto com o apoio dos nobres colegas parlamentares a fim de que
este projeto de lei seja aprovado.

–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública, 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 1.754/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.367/2013)

Determina  a  inclusão  de  conteúdos  referentes  à  educação  humanitária  nos
currículos das escolas de ensino fundamental e médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As escolas de ensino fundamental e médio integrantes do sistema estadual

de  educação  incluirão  em  seu  plano  curricular  conteúdos  referentes  à  educação
humanitária, a serem desenvolvidos de forma transversal e interdisciplinar.

Parágrafo único – Educação humanitária é aquela fundada em valores de respeito a
todas  as  formas  de  vida,  que  faz  professores,  alunos  e  pais  refletirem  sobre  a
coexistência de todas as formas de vida no Planeta, englobando-se a educação para
a justiça social, a cidadania, as questões ambientais e o bem– estar dos animais e
reconhecendo-se a interdependência de todos os seres vivos.

Art. 2º – Integram os conteúdos a que se refere o art. 1° os seguintes temas:
I – educação ambiental, compreendendo:
a) ecologia;
b) biodiversidade;
c) formas de vida e suas interações;
d ) nichos ecológicos; e
e) interdependência entre seres humanos e animais;
II – noções de direito ambiental; e
III – bioética.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor no ano subsequente ao da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  “A forma  como  tratamos  os  animais  nos  afeta  como  humanos.  A
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qualidade de vida animal afeta a qualidade de vida humana”. Essa frase consta numa
publicação da ONG inglesa Sociedade Mundial para Proteção Animal – WSPA – do
ano 2000 e pode ser considerada um dos preceitos de uma nova metodologia de
educação transformadora, chamada de educação humanitária.

A educação  humanitária,  em  linhas  gerais,  tem  por  objetivo  fazer  com  que  os
professores,  os alunos e seus pais reflitam sobre a interdependência entre saúde
animal  e  saúde  humana.  Assim,  existiria  uma  maior  conscientização  acerca  da
necessidade de preservação das espécies, pois entenderíamos que isso acarretaria a
preservação da própria espécie humana.

O  objetivo  é  que  a  metodologia  desperte  a  sociedade  para  a  necessidade  do
enfrentamento  das  contradições  e  dos  desequilíbrios  socioambientais  e,
consequentemente, para a mudança no tratamento dispensado aos animais – que,
em grande medida, são considerados como meros objetos passíveis de subjugação
para  o  atendimento  de  interesses  diversos  da  atividade  humana  –  e  aos  seres
humanos.

No Distrito Federal, o programa Escola é o Bicho – Educação Humanitária em Bem-
Estar Animal, resultado de uma parceria da ONG WSPA com o projeto governamental
Escola de Natureza, é desenvolvido desde outubro de 2007 com o objetivo de que
docentes do Distrito Federal incorporem a dimensão do bem-estar animal no contexto
escolar.

O Programa Escola é o Bicho foi concebido a partir de dois eixos – a formação de
educadores  humanitários,  mediante  curso  de  90 horas  certificado pela  Escola  de
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, e a criação dos grupos de bem-
estar animal – Gbeas – nas escolas e comunidades participantes do curso. Tanto o
conteúdo desenvolvido no curso quanto o conjunto de atividades propostas para os
Gbeas buscam informar as pessoas e sensibilizá-las para o envolvimento em ações
proativas que promovam o protagonismo infantojuvenil e o exercício dos princípios e
valores da educação humanitária.

O programa Escola é o Bicho contribui para promover o diálogo entre os saberes e
provocar a cidadania viva e crítica em relação à responsabilidade de cada um e de
toda a comunidade e das escolas pela vida em todas as suas manifestações. Entre
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os destaques do programa está a organização de eventos educativos e culturais no
Dia Mundial dos Animais, em 4 de outubro, o desenvolvimento da campanha Circo
Legal Não Tem Animal e a realização de exposições diversas, com a participação dos
alunos, de trabalhos versando sempre sobre o tema “Para mim os animais importam”.

Dessa forma, é importante que o Estado siga o bom exemplo do Distrito Federal e
amplie as informações sobre a educação humanitária nas escolas, inserindo o tema
de forma transversal e interdisciplinar na grade curricular  e fazendo com que seja
verificada a interdependência entre humanos e não humanos.

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.
PROJETO DE LEI Nº 1.755/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.143/2011)

Altera a Lei n° 12.903, de 23 de junho de 1998, que 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. 1º – O art. 3° da Lei nº 12.903, de 1998, fica acrescido do seguinte § 4°:
“Art. 3° – (...)
§ 4° – A proibição prevista no caput abrange áreas de uso coletivo como parques,

praças públicas e demais locais  ao ar livre destinados a práticas esportivas e de
lazer.”.

Art. 2º – O caput do art. 3º-A passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º-A – Excluem-se da proibição prevista no caput do art. 3° as tabacarias.”.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  A  alteração  da  denominada  “Lei  Antifumo”  visa  a  ampliação  da

proibição  da  prática  do  tabagismo  para  parques  e  praças  públicas,  tendo  como
objetivo  o  desestímulo  à  prática  do  tabagismo  e  a  proteção  dos  frequentadores
desses locais.

Recente  pesquisa  encomendada  pela  Sociedade  Brasileira  de  Pneumologia  e
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Tisiologia ao instituto Datafolha constatou que, dos brasileiros com mais de 16 anos,
26% ficam expostos à fumaça do cigarro pelo período médio de 4 horas por dia.

Esse quadro permanece mesmo após a proibição de se fumar em locais fechados,
mostrando que tal medida, apesar de um importante passo para o combate à prática
do tabagismo, mostrou-se insuficiente para diminuir os efeitos do fumo passivo, ou
seja, aquele em que as pessoas que não fumam são atingidas pela fumaça produzida
pelo cigarro.

Entre  as  causas  daquele  alto  percentual,  encontra-se  o  fato  de  que  muitos
estabelecimentos ainda não baniram os denominados “fumódromos”, bem como a
possibilidade de fumar em locais públicos abertos como praças e parques. Mostra-se
necessário,  portanto,  desestimular  a  prática  do  fumo,  que  afeta  não  somente  os
fumantes que estão comissivamente afetando sua saúde, mas também os fumantes
indiretos, que têm sua saúde prejudicada pela aspiração da fumaça produzida pelo
cigarro.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da
Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 834/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.756/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.320/2013)

Institui o programa Minas de Bem com a Natureza.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o programa Minas de Bem com a Natureza.
Art. 2º – São objetivos do programa instituído por esta lei:
I  –  ampliar  a responsabilidade dos cidadãos com a natureza,  fazendo com que

tenham maior acesso ao tema desde a educação básica;
II – proporcionar o contato entre alunos da rede estadual de ensino e a natureza a

partir de visitas técnicas a zoológicos, parques ambientais, museus naturais e afins;
III – evitar o desperdício de água e incentivar seu uso consciente;
IV – incentivar a reciclagem bem como a preferência por produtos reutilizáveis e

retornáveis;
V – evitar a transmissão de doenças, a reprodução descontrolada, o abandono e o
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sofrimento dos animais,  atuando na preservação ambiental,  na defesa e proteção
animal e no controle de populações para atingir o equilíbrio ambiental;

VI – estimular o desenvolvimento da percepção crítica sobre os vários aspectos que
permeiam a relação de animais humanos e não humanos e suas consequências no
cotidiano da sociedade;

VII  –  buscar  o  maior  equilíbrio  na  população  animal,  diminuindo  o  índice  de
abandono e maus-tratos, de modo a prevenir agravos à saúde pública e agressões ao
meio ambiente; e

VIII – abordar as questões ambientais relacionadas com o respeito à flora e à fauna
vivenciadas pelos alunos em seu cotidiano como temas transversais nas disciplinas
oficiais.

Art. 3º – Competem ao Poder Executivo, no desenvolvimento do programa instituído
por esta lei:

I – a formação de multiplicadores para atuação nas escolas da rede estadual de
ensino,  os  quais  serão  preferencialmente  profissionais  dessa  rede  e  alunos  de
pedagogia, medicina veterinária, ciências biológicas e zootecnia;

II – a inserção do tema nos programas da Secretaria de Estado de Educação;
III – a inserção da abordagem sobre reciclagem, guarda responsável e zoonoses

em temas transversais nas escolas estaduais;
IV – a facilitação do alcance dos objetivos propostos por esta lei.
Art.  4º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data de sua publicação.
Art. 5º – As despesas decorrentes da cumprimento desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  O  programa  Minas  de  Bem  com  a  Natureza  procura  dar  maior

visibilidade  a  temas  ligados  ao  meio  ambiente  e  à  saúde  animal  e  destacar  as
interligações entre esta e a saúde humana, criando nos alunos da rede estadual de
ensino senso de responsabilidade para com a fauna e flora.
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O Município de Belo Horizonte, através do projeto educacional Para Viver de Bem
com  os  Bichos  em  BH,  projeto  semelhante  ao  que  se  propõe,  tem  formado
educadores incumbidos de transmitir aos alunos informações ligadas à saúde animal.

Ainda no ambiente escolar, os alunos são incentivados a discutir  temas como a
questão ambiental, o respeito à fauna, a transmissão de doenças ligadas a animais, a
reprodução descontrolada e seus problemas, o abandono e sofrimento de animais,
etc.

Com isso,  tem-se a conscientização dos cidadãos e a formação de educadores
aptos a discutir o tema e a propor soluções. O projeto educacional Para Viver de Bem
com os Bichos em BH tem sido muito parabenizado por especialistas da área e deve
ser ampliado, sendo implantado em todo o Estado a fim de que se cumpra o previsto
no art. 10, inciso V, da Constituição do Estado.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.757/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.306/2013)

Determina  a  inclusão  de  conteúdos  ligados  ao  tema  “Direitos  humanos”  nos
currículos das escolas de ensino fundamental e médio do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As escolas de ensino fundamental e médio integrantes do Estado incluirão

em seu plano curricular conteúdos referentes ao tema “Direitos humanos”, a serem
desenvolvidos de forma transversal e interdisciplinar.

Art. 2º – Integram os conteúdos a que se refere o art. 1º os seguintes assuntos:
I – Conceito de direitos humanos e de direitos fundamentais;
II – Histórico dos direitos humanos; e
III – A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações

Unidas – ONU.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor no ano subsequente ao da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
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Justificação: No século VI a.C.,  Ciro, O Grande, o primeiro rei da Antiga Pérsia,
conquistou  a  Babilônia.  Após  essa  conquista,  libertou  os  escravos,  declarou  que
todas as pessoas tinham o direito de escolher a sua própria religião e estabeleceu a
igualdade racial. Esse e outros decretos do rei foram registrados em um cilindro de
argila,  conhecido  como  O  Cilindro  de  Ciro,  que,  dividido  atualmente  em  vários
fragmentos, é considerado uma das primeiras fontes dos direitos humanos.

O Cilindro de Ciro é de tal importância para a humanidade, que a ONU traduziu os
escritos presentes nesse artefato para as suas seis línguas oficiais. Embora tenham
sido feitas há mais de dois mil anos, as estipulações presentes no Cilindro de Ciro
são  análogas  aos  quatro  primeiros  artigos  da  Declaração  Universal  dos  Direitos
Humanos, mostrando, portanto, a sua atualidade.

Na  Grécia  Antiga,  muito  antes  do  surgimento  de  Ciro,  o  Grande,  houve  uma
mudança importantíssima para o surgimento de bases para a consolidação, no futuro,
dos direitos humanos. Lá o homem passou a ser o centro das questões filosóficas;
com isso, passou-se de uma explicação mitológica da realidade para uma explicação
antropocentrista,  na  qual  as  questões  referentes  ao  homem  ganharam  maior
destaque.

O  cristianismo,  assim  como os  gregos,  também  lançou  bases  para  os  direitos
humanos. A simples ideia de que todos podem ser salvos através de Jesus Cristo
demonstra que não há nenhuma diferenciação entre os homens, sendo a salvação
um requisito externo que pode ser alcançado por qualquer pessoa. Outra afirmação
do cristianismo que preconiza a igualdade entre pessoas é que todos foram criados à
imagem e semelhança de Deus, ou seja, todos são reflexo da imagem divina.

Na Era Medieval, merece destaque a Magna Carta, outorgada no século XII pelo
Rei  João sem Terra.  O documento,  criado após  pressões exercidas pelos  barões
ingleses,  reconheceu  vários  direitos,  tais  como liberdade  eclesial,  inexistência  de
impostos sem anuência dos contribuintes, propriedade privada, liberdade de ir e vir e
desvinculação da lei e da jurisdição da pessoa do monarca.

Ocorridas  posteriormente,  as  Revoluções  Inglesa,  Americana  e  Francesa foram,
para  muitos,  os  movimentos  de  maior  expressão  no  que  diz  respeito  ao
desenvolvimento  dos  direitos  humanos.  Defendendo  liberdade,  igualdade  e
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fraternidade, as Revoluções Americana e Francesa, em especial, foram base para as
constituições surgidas no decorrer do século XIX, além da consolidação do Estado de
Direito.

Em  1948,  após  as  barbáries  ocorridas  durante  a  Segunda  Guerra  Mundial,  a
Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  da  ONU,  se  tornou  o  mais  recente
marco no desenvolvimentos dos direitos  humanos.  Segundo o  Plano Nacional  de
Educação  em  Direitos  Humanos,  de  2006,  a  Declaração  Universal  dos  Direitos
Humanos, de 1948, desencadeou um processo de mudança no comportamento social
e a produção de instrumentos e mecanismos internacionais relacionados com direitos
humanos que foram incorporados ao ordenamento jurídico dos países signatários.
Esse processo resultou na base dos atuais sistemas global e regionais de proteção
dos direitos humanos.

Assim,  temos  que  o  reconhecimento  dos  direitos  humanos  apenas  foi  possível
através de uma evolução histórica, ou seja, tais direitos não surgiram todos de uma
vez, mas foram sendo declarados conforme as próprias transformações da civilização
humana, sendo a luta pela limitação do poder político um dos principais fatores para o
acolhimento desses direitos.

Nesse mesmo sentido, o governo federal lançou o Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos. Na página 11, foi dado destaque ao seguinte:

“O  Plano  Nacional  de  Educação  em  Direitos  Humanos  (PNEDH)  é  fruto  do
compromisso  do  Estado  com  a  concretização  dos  direitos  humanos  e  de  uma
construção  histórica  da  sociedade  civil  organizada.  Ao  mesmo  tempo  em  que
aprofunda questões do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNEDH incorpora
aspectos dos principais documentos internacionais de direitos humanos dos quais o
Brasil  é  signatário,  agregando  demandas  antigas  e  contemporâneas  de  nossa
sociedade pela efetivação da democracia,  do desenvolvimento,  da justiça social  e
pela construção de uma cultura de paz”.

E ainda:
“O Estado brasileiro tem como princípio a afirmação dos direitos humanos como

universais, indivisíveis e interdependentes e, para sua efetivação, todas as políticas
públicas  devem  considerá-los  na  perspectiva  da  construção  de  uma  sociedade
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baseada na promoção da igualdade de oportunidades e da equidade, no respeito à
diversidade e na consolidação de uma cultura democrática e cidadã.

Nessa direção, o governo brasileiro tem o compromisso maior de promover uma
educação de qualidade para todos, entendida como direito humano essencial. Assim,
a universalização do ensino fundamental, a ampliação da educação infantil, do ensino
médio, da educação superior e a melhoria da qualidade em todos esses níveis e nas
diversas modalidades de ensino são tarefas prioritárias”.

Portanto, devemos tratar a educação como uma ferramenta de difusão dos direitos
humanos e fazer com que eles se tornem conteúdo obrigatório no currículo escolar.
Sua incorporação ao currículo escolar ajudará a entender sua importância na vida de
cada  um  de nós,  permitindo ainda  a  desconstrução  da  ideia  de  que  os  “direitos
humanos só defendem os bandidos”.

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

Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 278/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.758/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.872/2013)

Inclui a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte – CDL-BH – na Câmara de
Defesa do Contribuinte – Cadecon – e altera a Lei nº 13.515, de 7 de abril de 2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte – CDL-BH – passa a

integrar a Câmara de Defesa do Contribuinte – Cadecon.
Art. 2º – O art. 25 da Lei nº 13.515, de 7 de abril de 2000, fica acrescido do seguinte

inciso XXVIII:
“Art. 25 – (…)
XXVIII – Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte – CDL-BH.”.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte – CDL-BH –, criada
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em 28/6/1960, é uma entidade civil, sem fins econômicos, que representa cerca de 11
mil empresas do comércio lojista e de prestação de serviços na capital mineira. É a
maior e mais atuante CDL do País, tendo o respeito de seus associados, dos poderes
dos constituídos e da sociedade em geral, por sua postura sempre propositiva em
favor de uma comunidade melhor.

Possui diversas parcerias com o poder público, tanto municipal quanto estadual,
como é o caso do exitoso projeto Olho Vivo, que, segundo dados da PMMG, reduziu,
comprovadamente,  o  índice  de  criminalidade  no  hipercentro  da  capital.  Realiza
também  efetiva  prestação  de  serviços  aos  seus  associados,  mormente  na  área
tributária,  prestando-lhes  consultoria  e  orientações  e  ainda  impetrando  ações
coletivas a seu favor, bem como defendendo seus interesses junto à Secretaria de
Estado de Fazenda.

É base operadora estadual do Serviço de Proteção ao Crédito – Sistema SPC – e
tem  assento  no  Conselho  Deliberativo  do  Sebrae-MG,  além  de  compor  o  Fundo
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, o que demonstra a sua dimensão estadual.

Por meio do seu Departamento de Assistência ao Consumidor – Deacon –, criado
antes mesmo do Código de Defesa do Consumidor, há muito intermedeia os conflitos
entre lojistas e consumidores.

Quando da apresentação,  pelo  então  deputado  estadual  Sebastião  Navarro,  do
projeto do Código de Defesa do Contribuinte, que se transformou em lei, a CDL-BH
apresentou inúmeras sugestões,  que,  na  sua maioria,  foram acatadas  pelo  autor.
Essa ação levou a entidade ao reconhecimento do deputado Sebastião Navarro, que
explicitou seu agradecimento em discurso e na abertura da primeira impressão do
código, distribuída a entidades e empresários, na qual se enaltecia a qualidade das
propostas apresentadas pela entidade para enriquecer o projeto, coerentes com o
propósito de equilibrar a relação entre o Fisco e o contribuinte.

Assim, é mais do que justa e importante a inclusão da entidade na Cadecon, pois
tem muito a contribuir. Nesses termos, conto com 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. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.759/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.364/2012)

Isenta  maiores  de  sessenta  anos  do  pagamento  para  utilização  de  banheiros
públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  – Ficam isentas de  pagamento para utilização de banheiros  públicos as

pessoas maiores de sessenta anos.
Parágrafo único – Para a comprovação da condição exigida no caput deste artigo,

basta a apresentação de documento de identificação legal.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: O senso demográfico do IBGE traçou o perfil populacional do Brasil e

de países desenvolvidos que investem na qualidade de vida de sua população:  o
aumento da população de idosos.

O alargamento do topo da pirâmide etária não significa apenas o aumento de 5,9%
(2000) para 7,4% (2010) da participação relativa da população com 65 anos ou mais
de  idade  na  população  total  do  Brasil.  É  também  o  reflexo  de  um  investimento
contínuo e gradual na qualidade de vida das pessoas, através de políticas públicas
como o SUS, de investimento em lazer, de incentivos para a diminuição de valores de
medicamentos para diabetes e hipertensão, da reinserção desse público no mercado
de trabalho, entre diversas outras ações.

Não  obstante,  o  poder  público  deve  buscar  continuamente  o  cumprimento  do
disposto no art. 230 da Constituição, que estabelece:

“Art. 230 – A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.

Sem exagero, o desenvolvimento de um país não se revela através de indicadores
econômicos como o PIB, o volume de exportações ou importações, mas sim na forma
como os idosos são tratados, pois são pessoas que contribuíram durante a vida para
o desenvolvimento da sociedade.
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A legislação é bastante diversa no tocante à concessão de benefícios ou isenções a
idosos e não compensa todas as suas dificuldades físicas, econômicas e sociais. A
Lei nº 9.760, de 20/4/1989, na esteira da gratuidade garantida pela Constituição para
o  uso  do  transporte  coletivo  urbano,  estendeu  esse  benefício  ao  transporte
intermunicipal. Já a Lei nº 17.785, de 23/9/2008, estabelece diretrizes para facilitar a
mobilidade da pessoa com deficiência ou com dificuldade de locomoção nos espaços
de uso público. Igualmente importante é a Lei nº 17.355, de 17/1/2005, que reserva
10% das vagas em terminais rodoviários a idosos, entre outros beneficiários.

Há ainda a Política Estadual  de Amparo ao Idoso,  que,  entre suas disposições,
estabelece:

“Art. 4° – São princípios da política estadual de amparo ao idoso:
I – a defesa do direito à vida e à cidadania;
II – a garantia da dignidade e do bem-estar;
III – a participação na comunidade;
IV – a proteção contra discriminação de qualquer natureza”.
Há a necessidade, portanto, de ampliar, nos campos da saúde e do bem-estar, suas

condições  de  acesso,  a  saber,  a  utilização  sem  qualquer  entrave  dos  banheiros
públicos.

A participação dos idosos na sociedade de forma ativa, o uso de espaços públicos,
o gozo de uma vida cultural ampla, bem como qualquer outra forma de integração,
são  requisitos  necessários  para  a  igualdade  de  condições  no  acesso  aos  bens
públicos, e os idosos não podem ser excluídos desse direito.

Nesses termos, conto com 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 1.760/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.277/2014)

Altera o inciso IV do art. 4º da Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, e o inciso III do
§ 1º do mesmo artigo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O inciso IV do art. 4º da Lei 18.185, de 4 de junho de 2009, e o inciso III do
§ 1º do mesmo artigo passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º – (...)
“IV – cinco anos, no caso do inciso V do caput do art. 2º, nas áreas de segurança

pública, defesa, vigilância e meio ambiente.”.
(...)
“§ 1º – É admitida a prorrogação dos contratos:
III – no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano nas áreas de saúde e

educação  e  por  até  cinco  anos  nas  áreas  de  segurança  pública,  defesa  social,
vigilância e meio ambiente;”.

Art. 2º – Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Cabo Júlio
Justificação: Atualmente existem aproximadamente 15.000 agentes de segurança

penitenciários e socioeducativos em atuação no Estado, dos quais em torno de 3.200
são efetivos,  tendo sido os demais contratados com escopo na Lei nº 18.185, de
2009.

Sabe-se que o último concurso promovido pela Secretaria de Estado de Defesa
Social, no final do ano de 2013, previu apenas 4.355 vagas, número insuficiente para
abranger  os  servidores  ativos.  Assim,  até  a  realização  de  um  próximo  concurso
público,  vários  desses  servidores  poderão  se  encontrar  em  total  desamparo,  em
virtude do término do prazo do contrato.

O intuito desta iniciativa é justamente aumentar o prazo do contrato de três para
cinco anos, a fim de que esses servidores se mantenham a serviço da Secretaria de
Defesa Social pelo maior tempo possível, até que o Estado possa cumprir seu dever
de  criar  mais  cargos  públicos,  de  modo  que  os  servidores  possam  continuar
exercendo suas funções sem prejuízo da ordem pública.

Diante do exposto, entendemos que o aumento do prazo do contrato de três para
cinco anos é uma medida de grande relevância para o bem-estar social, razão pela
qual peço apoio aos meus ilustres pares para a aprovação deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  governador  do
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Estado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.660/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº  864/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 29/4/2015, em Belo Horizonte,  que
resultou na apreensão de pinos de cocaína, armas e material para dolagem da droga
e na prisão de três  pessoas;  e  seja  encaminhado ao  Comando-Geral  da  PMMG
pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo
relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  865/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com o Cap. PM Alexandro Simião de Oliveira, do 52º BPM/ 3ª Região
da Polícia Militar, pela atuação na operação de cumprimento de mandados de busca
e  apreensão,  em  22/1/2015,  no  Distrito  de  Antônio  Pereira,  em  Ouro  Preto,  que
resultou  na  apreensão  de  materiais  de  procedência  ilícita,  exemplares  da  fauna
silvestre,  armas,  munição  e  veículos  e  na  prisão  de  várias  pessoas;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa ao militar pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  866/2015,  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 10/5/2015, em Belo Horizonte,  que
resultou na apreensão de uma pistola que havia sido furtada do deputado Cabo Júlio
em 2010 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  867/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8/5/2015, em Araçuaí, que resultou na
apreensão de drogas, quantia em dinheiro e balança de precisão e na prisão de um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.
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Nº  868/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 5ª Companhia
Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na
ocorrência, em 7/5/2015, na Rodovia MG-255, em Frutal, que resultou na apreensão
de  324,5kg  de  maconha  e  na  prisão  de  um  homem;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  869/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 2ª Companhia de
Missões Especiais da Polícia Militar, no 40º Batalhão de Polícia Militar e no Batalhão
Rotam da Polícia Militar pela atuação na ocorrência, em 6/5/2015, em Ribeirão das
Neves, que resultou na apreensão de um menor e de drogas, balanças de precisão,
arma de fogo e munição; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido
de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante
serviço prestado à sociedade. (– Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 870/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de Saúde pedido  de  providências  para  a  criação da rede  estadual  de
hospitais  veterinários  destinados  ao  atendimento  de  animais  vagantes,
semidomiciliados e  de propriedade de pessoas carentes.  (– À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 871/2015, do deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja formulado voto de
pesar pelo falecimento do Sr. José Natalino Benini da Cunha, ex-prefeito do Município
de Astolfo Dutra, ocorrido nesse município, em 3 de maio de 2015. (– À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº  872/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia  Militar  e  na  Companhia  Independente  de  Cães  da Polícia  Militar,  pela
atuação na ocorrência, em 12/5/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão
de drogas, quantia em dinheiro e na prisão de três pessoas; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº  873/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à presidência do Tribunal de Justiça Militar pedido de providências para
que viabilize, junto ao governador do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar,
estudos para a criação do presídio militar.

Nº  874/2015,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Juízo  de  Execução  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  pedido  de
providências para que sejam realizadas visitas às unidades onde existam presos sob
a jurisdição da Justiça Militar. (– Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  875/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à BHTrans pedido de providências com vistas à criação de áreas de
estacionamento  nas  vias  públicas  do  entorno  do  Mineirão.  (–  À  Comissão  de
Transporte.)

Nº 876/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Hospital Márcio Cunha pelos 50 anos de sua fundação e
com a Fundação São Francisco Xavier pelos investimentos realizados nesse hospital.
(– À Comissão de Saúde.)

Nº 877/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado voto
de  congratulações  com  a  Chapa  20  pela  vitória  na  eleição  para  a  reitoria  da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, com propostas de uma escola autônoma,
democrática e com visão crítica. (– À Comissão de Educação.)

Nº 878/2015, do deputado Gil Pereira, em que solicita a inserção nos anais da Casa
do  discurso  da  Sra.  Marilúcia  Rodrigues  Maia,  ex-diretora  da  Escola  Estadual
Francisco Sá, no Município de Juramento. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 879/2015, da Comissão da Pessoa com Deficiência, em que solicita seja enviado
ao governador do Estado pedido de providências para o fomento de parceria com
instituições de pesquisa e ensino públicas e privadas com vistas ao desenvolvimento
de estudos e projetos de atenção à pessoa com transtorno do espectro do autismo.

Nº  880/2015,  da Comissão de Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado à
Secretaria  de Transportes  pedido  de  providências  para  a  publicação de edital  de
concorrência para recuperação e repavimentação asfáltica da MG-474, no trecho da
entrada da BR-116 até Piedade de Caratinga.
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Nº  881/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais pedido de
providências  para  que seja  asfaltada a  rodovia  conhecida  como EM-090,  entre  o
Município de Araújos e a BR-262 (com entrada pouco à frente do Km 462).  (– À
Comissão de Transporte.)

Nº  882/2015,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  ecaminhado  à
presidente  da  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  a  possibilidade  de
racionamento de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte e o fornecimento
de água para empreendimentos hoteleiros.

Nº 883/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à
presidente da Copasa-MG e à diretora-geral do IEF pedido de informações sobre o
posicionamento  dessas  entidades  em  relação  às  alterações  realizadas  no  plano
diretor do Município de Contagem e que causam impacto na Área de Preservação
Ambiental Vargem das Flores. (– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 884/2015, da Comissão de Justiça, em que solicita seja formulada manifestação
de pesar pelo falecimento do senador Luiz Henrique da Silveira. (– À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 885/2015, da Comissão de Justiça, em que solicita seja formulada manifestação
de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Ronaldo  Perim,  vice-prefeito  do  Município  de
Governador Valadares,. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  886/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
procurador-geral  de  justiça  pedido  de  informações  sobre  o  relatório  completo  de
trabalho realizado em 57 hospitais de 36 municípios visitados pelo Ministério Público.
(– À Mesa da Assembleia.)

Nº  887/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado pedido de providências para que sejam pagos os convênios de
emendas realizados com hospitais e prefeituras do Estado, em especial os da região
Norte.

Nº  888/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado pedido de providências para isentar da cobrança do ICMS as
contas de energia elétrica dos hospitais federais, públicos e filantrópicos do Estado.



2378
____________________________________________________________________________

Nº  889/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  pagar  todas  as  emendas
parlamentares da área da saúde, em especial as dos hospitais e prefeituras do Norte
de Minas.

Nº  890/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado pedido de providências para ampliar os leitos de UTI e para
solucionar  os  casos  de  pacientes  que  necessitam  de  atendimento  na  área  de
neurocirurgia nos hospitais do Vale do Aço.

Nº  891/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Saúde pedido de informações sobre as razões da indisponibilidade do
medicamento Xeloda 500mg, utilizado no tratamento oncológico, na rede pública de
saúde da região de Divinópolis, cuja falta foi verificada em todo o mês de abril do
corrente ano. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  892/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário de Saúde pedido de informações quanto aos termos dos Convênios nºs
681/2010 e 2.370/2013, firmados entre a Irmandade do Hospital da Santa Casa de
Poços de Caldas e o governo do Estado, destinados à construção da segunda etapa
da unidade de alta complexidade em oncologia.

Nº  893/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  a  agenda  prevista  para  as
unidades móveis de mamografia no ano de 2015 para as regiões Norte de Minas,
Jequitinhonha/Mucuri e Noroeste de Minas. (– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  894/2015,  do  deputado Felipe  Attiê,  em que  solicita  seja  formulado voto  de
congratulações com o Praia Clube de Uberlândia pelos 80 anos de sua fundação. (–
À Comissão de Esporte.)

Nº  895/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 200ª Cia.
PM e no 17º BPM, pela atuação na operação, em 13/5/2015, em Uberlândia, que
resultou na apreensão de mais  de uma tonelada de maconha e  uma balança de
precisão. (– À Comissão de Segurança Pública.)
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REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 1.390/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 212/2011.
Nº 1.391/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 213/2011.
Nº 1.392/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 214/2011.
Nº 1.393/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 215/2011.
Nº 1.394/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 216/2011.
Nº 1.395/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 217/2011.
Nº 1.396/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 218/2011.
Nº 1.397/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 219/2011.
Nº 1.398/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 220/2011.
Nº 1.399/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 237/2011.
Nº 1.400/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 238/2011.
Nº 1.401/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 240/2011.
Nº 1.402/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 242/2011.
Nº 1.403/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 244/2011.
Nº 1.404/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 248/2011.
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Nº 1.405/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 250/2011.

Nº 1.406/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 251/2011.

Nº 1.407/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 254/2011.

Nº 1.408/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 255/2011.

Nº 1.409/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 256/2011.

Comunicações
– São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  da

Pessoa com Deficiência, de Transporte e de Direitos Humanos.
Questão de Ordem

O deputado Gustavo Corrêa  –  Serei  extremamente  breve nas minhas  palavras,
presidente. Eu gostaria apenas de reiterar o que já disse na manhã de hoje, e tenho a
certeza de que V. Exa., com a sabedoria e a tranquilidade que lhe são peculiares, e
tão bem tem dirigido os trabalhos desta Casa, de alguma forma atenderá ao pleito
que já foi formulado pelo deputado João Leite. Que a Mesa, se possível, responda ao
requerimento  formulado  pelo  próprio  parlamentar,  para  que  os  mineiros  possam
exatamente  ter  a  segurança  de  que  o  processo  aqui  tem  fluído  com  a  maior
tranquilidade  possível.  Então,  o  que  este  parlamentar  gostaria,  presidente,  é
exatamente solicitar encarecidamente à Mesa, mais uma vez, que se manifestasse
sobre  o  assunto  suscitado  pelo  deputado  João  Leite,  de  suma importância  para
milhares de mineiros que vêm sofrendo uma grande agonia, fazendo certamente que
alguns problemas sejam resolvidos. Então, o que este parlamentar solicita, mais uma
vez,  com  a  tranquilidade  de  V.  Exa.,  é  exatamente  que  a  Mesa  responda  ao
requerimento do deputado João Leite.

O  presidente  –  Deputado  Gustavo  Corrêa,  esteja  tranquilo,  traremos  o
esclarecimento a todos os deputados com relação à questão de ordem suscitada pelo
deputado João Leite.
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Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Tito Torres.
O deputado Tito Torres – Boa tarde, presidente, deputados e deputadas. Como o

nobre deputado Felipe Attiê chegou atrasado para a sua fala, vou lhe conceder aparte
para que possa fazer seu pronunciamento.

O deputado Felipe Attiê (em aparte) – Quero agradecer ao grande Tito Torres, esse
jovem que chega para abrilhantar a nossa Casa de leis e que, como eu, é novato, só
que com mais experiência. Mauri Torres foi um grande presidente desta Casa, e, sem
dúvida, por osmose, do mais para o menos concentrado, V. Exa. vai aprendendo.

Estamos  esperando  nossa  assessoria  trazer  algumas  coisas.  Temos  observado
bastante  a  questão  orçamentária  do  Estado.  Vimos  uma  campanha  política  –
orçamento é algo técnico, a matemática é uma abstração exata da realidade –, em
que o Estado tem um déficit.  A senhora só vai entrar em déficit  em sua casa, D.
Maria, se tiver R$50,00 de gás, R$100,00 de aluguel, mais R$50,00 de água, que
totalizam R$200,00. A senhora só vai chegar a isso quando pagar essas despesas,
no final do mês. A senhora não tem como começar o mês em déficit, pode até achar
que vai estar em déficit, mas só quando imprimir as contas de água, de gás, de tudo e
pagar, é que vai saber realmente o que há de déficit.

O  governo  anunciou  um  déficit,  que  não  existe,  de  R$7.000.000.000,00.  Esse
governo diz – se eu achar aqui agora, vocês vão ver o que diz na LDO, que enviou
para  2016 e assina  Sua Excelência  o governador  Fernando Pimentel.  Está aí  na
Casa. Ele reconhece o esforço fiscal do governador Alberto Pinto Coelho, está escrito
aqui,  e diz na própria lei que assina que Minas Gerais, no ano passado, teve um
superávit de R$1.000.000.000,00 e que os estados brasileiros estavam em déficit no
valor de R$13.000.000.000,00... A fonte que o governador cita, na LDO, para dizer
isso, é o Banco Central.

Uma coisa é sair uma reportagem no Estado de Minas; outra é estar na lei da Casa.
Ele disse que o esforço foi muito grande, que Minas Gerais melhorou o déficit  do
Brasil  porque os estados todos,  Rio de Janeiro, Paraná etc.,  fecharam em quase
R$14.000.000.000,00, treze bilhões e tanto. E que, então, deputado Tito Torres, Minas
Gerais,  com mais  de  R$1.000.000.000,00  de superávit,  teria  ajudado  a  reduzir  o
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déficit  dos  estados  brasileiros.  Então isto  aqui  que Sua  Excelência  o  governador
Fernando Pimentel assina contradiz o discurso do tal déficit de R$7.000.000.000,00.

Em momento nenhum ele diz que há 500 obras paradas. Quando chegar dezembro,
ele vai dizer que há 500 obras paradas, no ano que vem, vai dizer que tem 500 obras
paradas. Quem parou as obras? A falta de empréstimo do Banco do Brasil e o fim do
governo. É preciso retomar as obras. É preciso fazer com que as coisas funcionem e
andem no Estado.

Digo  aos  senhores  o  seguinte:  um  estado  que  tem  um  déficit  de
R$7.000.000.000,00 poderia dar um aumento gigantesco desses aos professores?
Poderia, Sr. Presidente?

Pergunto: um estado que o governador diz estar quebrado... Outra coisa, sabem o
que o governador diz na LDO? Que a causa do déficit é o pessoal. Está escrito aqui.
É só vocês lerem a LDO. Ela está todinha encadernada aqui para que vocês a leiam.
Tinha marcado as páginas para citar aqui, mas, como tive de resolver um problema
em meu gabinete, não pude, ao mesmo tempo, selecionar as páginas que li, onde
constam as colocações do governador dizendo que o grande problema de déficit do
Estado  de  Minas  Gerais  é  a  despesa  com  pessoal.  É  lógico.  São
R$40.000.000.000,00, e a despesa de juros é de R$2.800.000.000,00. Então, não é a
dívida de Minas, juros e amortizações incorrem em quase R$3.000.000.000,00, e a
despesa com pessoal, R$40.000.000.000,00.

Se  o  Estado,  o  governador  Fernando  Pimentel  estivesse  com  uma  conta,  um
problema de déficit com pessoal, como poderia prometer aumentos futuros, em 2017,
2018,  para  milhares  e  milhares  de  professores,  se  esse  estado  não  estivesse
financeiramente  bem?  De  acordo  com  o  Banco  Central,  o  melhor  estado  da
Federação... São Paulo e Rio de Janeiro tiveram déficit no ano passado, e, de acordo
com a própria LDO de Pimentel,  que reporta ao ano passado, fazem-se elogios e
citam-se dados do Banco Central dizendo que Minas ajudou a reduzir o déficit dos
estados  brasileiros  para  R$13.000.000.000,00,  com  seu  superávit  de
R$1.000.000.000,00.  Na  própria  LDO  que  ele  assina,  o  Estado  fez  tudo  que  é
possível  para  conter  o  déficit  no  ano  passado  e  fechar  dentro  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal.
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Então,  quero  parabenizar  o  ex-governador  Alberto  Pinto  Coelho  e  dizer  várias
coisas que estão na LDO do Sr. Fernando Pimentel:

“Em relação às despesas,  destaca-se a necessidade de reequilibrar  as finanças
públicas estaduais em situação de deterioração a partir deste ano. Merece destaque
o impacto da concessão de reajustes escalonados para determinadas categorias, que
impactam significativamente a folha de pessoal no exercício concedido e nos demais
exercícios que se desdobram, pressionando o comprometimento da receita estadual
com despesas de caráter continuadas.

Nesse sentido, o governo de Minas deverá promover uma correção na trajetória de
deterioração de finanças públicas mineiras, com intensificação da gestão da folha de
pessoal  e  otimização  da  execução  dos  recursos  orçamentários,  fato  que
proporcionará condições fiscais sustentáveis de reequilíbrio das contas públicas.

Para tanto, foi realizado diagnóstico das condições fiscais e das políticas públicas
executadas, para balizar as medidas que deverão ser adotadas pelo governo nos
próximos exercícios,  com vistas  ao  equilíbrio  fiscal  e  à  melhoria  de  prestação de
serviço à sociedade”.

O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  –  Deputado  Tito  Torres,  a  presidência
informa que aparte é a breve interrupção do orador para discussão do assunto em
debate, nos termos do art. 162 do Regimento Interno. Como o deputado Felipe Attiê
já  está  ultrapassando  mais  da  metade  do  seu  tempo,  pediria,  também  com  sua
leniência, que ele sintetizasse o possível e concluísse o aparte.

O deputado Felipe Attiê  (em aparte)  –  Certo.  Então,  vimos um governador  que
escreve isso e diz que o Estado vai entrar em dificuldades financeiras em razão da
folha com pessoal. Ele escreve, assina e manda a LDO para a Assembleia Legislativa
e, ao mesmo tempo, promove aumentos de pessoal até para o futuro.

Para mim, o governador está igual a quando estamos numa mesa de jogo, numa
roleta,  quando  dizemos:  “Vai  dar  vermelho 13”,  e  joga-se  hoje.  “Amanhã  vai  dar
vermelho 13”. E vai apostando. Se der, deu; se não der, amém. Como ele vai pagar
isso com essa situação das finanças?

E, pior, ainda coloca aqui as projeções de 2017-2018, subestimando as despesas
de pessoal – eu poderia provar isso com dados – para poder produzir futuro superávit
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de R$4.000.000.000,00, R$3.000.000.000,00 nesses dois anos. A situação do Estado
é grave. Estão apostando o seguinte: se a economia se recuperar em 2017, pagamos
aos professores; se não se recuperar, vamos ver o que fazer. Essa é a realidade. Os
números são precisos. Sabemos das contas gerais do Estado. É uma situação difícil.
É contraditório o que o governador assina e nos manda, através da LDO. Ele assina
embaixo e a envia à Assembleia. Ele está promovendo mais aumento de pessoal,
mesmo dizendo que teria de cortar despesa de pessoal. Ele escreveu isso aqui. Li
para vocês, está na página 37 da LDO. Peguem essa página. Ela está aí.

Eu tinha muita coisa para falar sobre a LDO, mas vamos tratar desse assunto mais
para frente.  Por  enquanto estamos tratando do famigerado veto,  sobre o que ele
mesmo fez, sobre a secretaria que ele mesmo quis criar, de recursos humanos, de
pessoal. Às vezes ele caiu na realidade e resolveu vetá-la porque não tem dinheiro
para  expandir  gastos  com  pessoal.  Não  tem  nenhum  centavo.  Está  jogando
aumentos futuros para ver se dá vermelho, 13, lá na roleta, em 2017-2018.

Temos de acabar com a reeleição neste país. Quando entra um novo governante,
em  vez  de  consertar  o  que  precisa  ser  consertado,  a  primeira  coisa  que  faz,
presidente, é desconstruir o governo anterior, já pensando nas próximas eleições, já
pensando em se manter por mais quatro anos, de ser reeleito e ficar no poder. O
Brasil não aguenta isso, seja pelo PSDB, seja pelo PT, seja pelo PP. Temos de pôr um
fim  na  reeleição.  O  governante  entra  e,  em  vez  de  governar  para  o  bem  da
sociedade, governa com o objetivo de ganhar as eleições de 2018. Desconstrói o
governo anterior, promete aumentos impossíveis de dar e vai vendo o que faz. Tudo
isso está afundando o Brasil.

A reeleição foi um mal que o Fernando Henrique Cardoso e o PSDB trouxeram para
o Brasil. O PP foi contra. À época, o Odelmo era líder do PP no Congresso Nacional.
Isso ocorreu em 1998. Ele peitou Fernando Henrique e Sérgio Motta e votou contra a
reeleição. Odelmo Leão Carneiro Sobrinho era deputado federal à época. Eu estava
com ele, que foi ameaçado, mas peitou e votou contra a reeleição no Brasil. Ele me
disse, à noite, na casa dele, em 1998, que a reeleição seria um desastre para este
país, o que foi comprovado.

O  Congresso  Nacional  ontem,  vergonhosamente,  não  fez  uma  reforma  política
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decente, infelizmente. Fica aqui meu protesto, minha revolta quanto a isso. Aguardo
uma reforma política há mais de 20 anos. O fim da reeleição é necessário para que
não tenhamos o patetismo de vermos a vontade do governante de não sair do Palácio
das  Mangabeiras  depois  de  2018.  Todo mundo  que entra  naquele  palácio  pensa
dessa forma. Assim é o ser humano. É muito funcionário, muita mordomia. Ninguém
quer descer do poder. Por isso, neste país não pode haver reeleição, em hipótese
alguma, para nenhum partido político. Fica aqui o nosso protesto.

O PT já governa para a eleição seguinte. Essa é a receita dele. Vamos ver se o
governador  vai  apresentar  projeto  para  o  Estado.  Ainda  está  em  tempo.  É  só
reeleição, só pensa no poder. Escreve uma coisa na LDO, que é uma lei séria, e na
prática faz outra completamente diferente. É um absurdo.

Devolvo  a  palavra  ao  grande  deputado  e  nobre  colega  Tito  Torres,  que  me
proporcionou este aparte.

O presidente – Deputado Tito Torres, V. Exa. usou um expediente que não está de
acordo  com  o  Regimento  Interno.  Aparte  é,  no  máximo,  por  3  minutos.  Houve
tolerância da minha parte.

O deputado Tito Torres – Da próxima vez chamarei a atenção do deputado Felipe
Attiê. Com a palavra o deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Presidente, o deputado Tito Torres
não tem culpa. Ele estava ali o tempo todo abanando o braço para o deputado Felipe
Attiê parar de falar, para respeitar os 3 minutos, mas o Felipe Attiê se entusiasmou,
então a culpa não é do orador. Sou testemunha de que ele estava abanando o braço
ali.

O deputado Felipe Attiê (em aparte) – Peço desculpas a V. Exa., porque sou novato
aqui, sou iniciante, cheirando à fralda. Eu não sabia que o aparte poderia ser só de 3
minutos.  Agora  estou  sabendo  e,  de  agora  em  diante,  vou  gastar  no  máximo  3
minutos, mas, com 1 minuto de choro, gastarei 4 minutos.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Com 58 segundos,  vou devagar.
Meu nome é Enéas.

Presidente, não vou gastar mais do que isso. É só para mais uma vez defender o
orador, deputado Tito. O culpado passou por mim agora: o deputado Felipe Attiê. Ele
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é  uma  máquina  para  falar.  Na  nossa  reunião  do  bloco,  quando  esse  homem
descamba  a  falar,  ninguém  o  segura,  mas  é  um  bom  companheiro,  um  homem
preparado.  O deputado Felipe Attiê é um deputado que chegou preparado,  assim
como o deputado Tito, e tem ajudado muito a oposição aqui na Casa a apontar os
erros e a mostrar o caminho a este governo, que, até hoje, não começou a governar,
não  é,  deputado  Tito?  Já  se  foram  seis  meses  de  um  governo,  sem  que
absolutamente nada fosse feito para os 853 municípios do nosso estado.

Notícias para envergonhar a nós, mineiros, foram muitas e também medalhas ao
Stédile.  Agora as  palestras dos dois  ministros estão custando R$40.000,00, cada.
Uma palestra de 1 hora, para um ministro do Supremo Tribunal, que é um dos que
terá  a  competência  para  julgar  as  contas  rejeitadas  do  governador  no  Tribunal
Superior Eleitoral. É aquela farra do Carnaval do Rio de Janeiro, paga à custa de
todos  nós,  mineiros.  Notícias  para  envergonhar  os  mineiros  foram  diversas,  mas
notícias boas de governo não vieram. Quero parabenizá-lo, mais uma vez, e dizer
que a culpa não é dele, é do Felipe.

O deputado Tito Torres – Obrigado, Sr. Presidente.
* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Léo Portela.
O deputado Léo Portela* – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez,

ocupo esta tribuna para falar sobre um tema que tem trazido bastante preocupação
para as famílias mineiras, para o povo de Minas Gerais, que é a chamada ideologia
de gênero. Não me canso de levantar essa bandeira desta tribuna, para alertar os
pais e mães de família de Minas Gerais sobre esse perigo que ronda as famílias
mineiras, que é a ideologia de gênero. Para vocês que nos assistem de casa e não
sabem do que se trata, esclareço que é uma ideologia que prega a emancipação
sexual infantil.

Veja bem, meu senhor, minha senhora, pais de família, estão querendo incutir na
sua  família  a  emancipação  sexual  das  crianças.  Onde  vamos  chegar  com  algo
assim? Pregam que as crianças nascem ambíguas, nascem bissexuais e devem ter o
direito de escolher, sem opressão, sem interferência do Estado e da família, o papel
sexual  que  querem  desempenhar,  através  da  experimentação.  Elas  devem
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experimentar os diversos papéis sexuais para, então, assumir o que, efetivamente,
desempenharão na nossa sociedade.  É uma atrocidade,  uma distorção,  deputado
Vanderlei Miranda. O que o senhor acha disso?

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* – Deputado Léo Portela, primeiro quero
parabenizar V. Exa. pela abordagem do tema e, diria até, sem exagero, pela coragem
de trazê-lo à tribuna, mesmo porque muitos estão se omitindo em razão de todo esse
contexto que hoje o Brasil vive. Vejo que estamos vivendo uma esquizofrenia, meu
caro deputado, meu caro irmão deputado Léo Portela: por um lado, temos um zelo
extremo  com  nossas  crianças,  combatemos  a  pedofilia,  a  violência  infantil  e
protegemos muitas delas que estão entregues à própria sorte, mas, por outro lado, ao
mesmo tempo, estamos analisando essa possibilidade – e queira Deus que ela não
vingue.  Faremos  um movimento  contrário  pelo  interior  do  Estado conscientizando
diretores de escola, pais de família, pastores, padres, enfim, aqueles que não querem
que nossa sociedade viva esse flagelo que estão querendo impor a nossas crianças.
Isso é uma crueldade com elas.

Deputado Léo Portela, recentemente tivemos um caso aqui em Belo Horizonte. O
diretor  de  uma Umei,  já  tentando  atropelar  o  processo,  construiu  lá  o  chamado
banheiro unissex, e um menino, constrangido, fez xixi na roupa por não querer ir a
esse banheiro. O pai chamou a polícia para o diretor, ou seja, já estamos vivendo
situação dessa natureza.

Portanto,  é  preciso  nos  posicionarmos,  nos  levantarmos  contra  essa  proposta,
mesmo porque ela já morreu em Brasília,  não prosperou lá e não será em Minas
Gerais que prosperará, se depender de nós. Parabéns a V. Exa.

O deputado Léo Portela* – Agradeço ao líder Vanderlei Miranda, que, com audácia,
sempre  se  posiciona  em  defesa  das  famílias  mineiras.  Essa  é  uma  atrocidade,
senhoras e senhores, porque não se trata simplesmente de uma política de inclusão,
mas, principalmente, da mudança de um paradigma civilizacional para o Brasil; trata-
se da quebra de um paradigma e da imposição de outro que subverte os valores da
sociedade brasileira.

A deputada Celise Laviola (em aparte) – Deputado irmão Léo Portela, quero dizer
que sua coragem é a nossa coragem, também a tenho. Sinceramente, meus filhos já
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estão grandes, e lhes dei nome de acordo com o sexo com que nasceram. A família
precisa ser preservada. Concordo com isso e quero deixar aqui a minha posição firme
nesse sentido. Não sou contra ninguém, assim como V. Exa.; não estamos dizendo
que  quem  faz  suas  opções  depois  de  adulto  está  errado,  pois  isso  é  problema
pessoal, individual.  Não deixamos de gostar das pessoas ou de amá-las por suas
opções, mas temos o direito de escolher a educação que daremos. Esse é um direito
nosso, e a escola pública tem de aceitar o direito da família de dar educação a seus
filhos. Se não for assim, a família tradicional ficará reprimida. Isso é justo? Se não é
justo para os outros, é justo para nós? Então,  o tema foi muito bem lembrado,  e
gostaria de parabenizá-lo.

Se me permite, gostaria de dar aqui uma boa notícia: o nosso governo, a partir de
hoje, está fazendo atendimento no UAI para as famílias dos detentos de Governador
Valadares, minha região. Com isso, 2 mil famílias de presos estão sendo beneficiadas
com cadastros e facilidade de acesso a seus familiares. Agora, no Estado, passam a
ser 6 municípios com esse atendimento, e vamos ficar com um total de 14 mil famílias
de presos atendidos pelos serviços da UAI. Muito agradecida pelo aparte.

O deputado Léo Portela*  – Eu é que agradeço,  deputada Celise Laviola.  É um
prazer  conceder  aparte  a  V.  Exa.  É  bem  verdade  que  o  governador  Fernando
Pimentel  ouve  para  governar.  E  certamente  ouviu  o  clamor  da  sua  região  para
implementar, ao lado do secretário Bernardo Santana, essa medida tão importante
para as famílias.  Ele ouve para governar,  ouve este Parlamento,  escutou o nobre
companheiro do PR, deputado Arnaldo, que lhe solicitou o recapeamento da MG-255
em Frutal. Esta semana o governo já fez o anúncio. Deputado Arnaldo, parabenizo V.
Exa. por essa grande conquista. O governador Fernando Pimentel foi sensível ao seu
clamor e ao clamor de toda a região.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* – Deputado Léo Portela, nosso vice-líder,
apesar de jovem, de iniciante nesta Assembleia, sua intervenção foi muito sábia e
profunda.  O  governador  Fernando  Pimentel  está  fazendo,  está  executando,  está
mostrando a Minas Gerais um jeito novo de governar. As pessoas estranham isso
muito. Durante um bom período nesta Casa, sempre vimos que o Executivo não tinha
a preocupação de dialogar. Muitas vezes havia confronto direto com a Assembleia
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Legislativa, ou ela era considerada um cordão umbilical, uma correia de transmissão
das suas ideias, o que gerava perda de poder, enfraquecimento da democracia.

Respondendo ao amigo Felipe Attiê, acho que o governador não está num palanque
fazendo  campanha,  e  sim  mostrando a  verdade  ao povo.  V.  Exa.  foi  um  grande
vereador em Uberlândia. Quando era vereador em Contagem, eu me esmerava muito
na  firmeza  de  nossas  posições.  Acho  que  tem  de  haver  prestação  de  contas,
deputado Felipe Attiê. E o novo governo a fez. V. Exa. é homem sensato e sabe muito
bem  que  o  Fernando  foi  um  grande  prefeito  de  Belo  Horizonte,  fez  grandes
realizações, planejou uma nova cidade. Tenho certeza de que logo, logo o terei como
amigo e  companheiro nas mesmas teses.  V.  Exa.  destacará  que aquele  eficiente
prefeito, bom de serviço, como foi Fernando Pimentel, também será um governador
bom de serviço e muito eficiente. O tempo nos mostrará, o tempo nos ajudará no
discernimento e na separação do joio do trigo. Tenho certeza de que, pela sensatez
de V. Exa., esse reconhecimento acontecerá. Muito obrigado pelo aparte.

O deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) – Muito obrigado. A sua bandeira é
a nossa bandeira: a família. Falando em família, está aqui conosco uma família unida,
da cidade de Bom Despacho, o Maurício, sua esposa, Guiomar, e sua filha. A família
é o alicerce da sociedade. Quanto a opção sexual, temos de respeitar a escolha de
cada pessoa. Não pode é haver indução,  principalmente do poder público, com o
dinheiro público. Contem conosco. A bandeira da família é a nossa bandeira. Muito
obrigado.

O deputado Léo Portela* – Agradeço ao deputado Arantes suas belas palavras e
por  levantar  essa  bandeira,  essa  causa  justa  pela  família  mineira  e  pela  família
brasileira.

Essa questão de implementação de um novo paradigma civilizacional que subverte
os  valores  da  sociedade  mineira  e  brasileira  não  virá  para  o  Plano  Estadual  de
Educação porque o governador Fernando Pimentel ouve para governar e certamente
ouve as famílias.

Quero conclamar os parlamentos municipais, as câmaras municipais, que devem
votar os planos municipais de educação até o dia 24 de junho, que não insiram no
âmbito dos planos municipais valores, conceitos, terminologias referentes à ideologia
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de  gênero,  que  foram extirpadas,  de  forma democrática,  com  o  devido  processo
legislativo,  do  Plano  Nacional  de  Educação.  Nós  que defendemos  a  família,  que
somos  pessoas  ligadas  aos  valores  cristãos,  não  nos  conformamos  com  essa
realidade subversiva que quer destruir as famílias mineiras e brasileiras.

O deputado Noraldino Júnior  (em aparte)*  – Deputado Léo Portela,  agradeço o
aparte. Não é só por pertencer ao PSC que venho a esta tribuna apartear V. Exa. e
apoiá-lo nessa grande iniciativa. Acho que a falta de estruturação da família é um dos
grandes  males  da  nossa  sociedade.  São  necessárias  iniciativas  como essa,  que
tenham o apoio deste Parlamento, dos deputados, dos parlamentos municipais, para
podermos tirar qualquer hipótese de inclusão dessas matérias, desses projetos nas
nossas políticas públicas.

Completando,  V.  Exa.  também  elogiou  a  iniciativa  do  nosso  grande  deputado
Arnaldo,  da  iniciativa  do  governador  Fernando  Pimentel  na  conquista  do
recapeamento. Aproveito este momento para solicitar ao líder do governo, deputado
Durval Ângelo, que agende a reunião com os parlamentares de Juiz de Fora. V. Exa.
também é um grande parlamentar e pertence à cidade de Juiz de Fora. Fazemos
esse pedido para podermos colocar as necessidades de Juiz de Fora e região na
pauta com o governador.  Também necessitamos em Juiz de Fora de ações como
essas que estão sendo conquistadas em outras regiões.

Assim, deixo aqui esse apelo, parabenizando e apoiando a iniciativa de V. Exa.
O deputado Léo Portela* – Agradeço ao deputado Noraldino. Tenho certeza de que

o  governador  Fernando  Pimentel  será  sensível  ao  pleito  da  Zona  da  Mata,
principalmente com deputados tão atuantes e representativos nesta Casa.

Assim,  para  concluir,  quero  dizer  a  vocês  que  nos  acompanham  pela  TV
Assembleia nos 853 municípios mineiros, que nos veem e ouvem pelas ondas da TV,
pelo rádio, pela internet, que fiquem atentos ao que acontece nas câmaras municipais
porque, sorrateiramente, ao arrepio do Plano Nacional de Educação, inseriram uma
resolução  do Conae  que  traz  de  volta  terminologias  e  conceitos  da  ideologia  de
gênero que estão sendo inseridos nos planos municipais de educação. Você, pai de
família, mãe de família, enquanto trabalha e ganha o sustento da sua família, o seu
filho na escola pode ser estimulado a exercer diversos papéis sexuais. Isso não é
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diversidade. Não estamos falando de orientação sexual. Estamos falando do futuro do
Brasil, das crianças e das famílias de Minas Gerais e do nosso país.

Era o que eu tinha a dizer, presidente.
* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira.
O deputado Cristiano Silveira* – Prezado presidente, membros da Mesa, colegas

deputados, na verdade temos ficado muito repetitivos aqui,  deputado Doutor Jean
Freire, porque falamos de muitos problemas que o Estado herdou, que o governador
Fernando Pimentel herdou ao assumir o governo de Minas Gerais.

Com o balanço que o Estado apresentou, vimos problemas na saúde, na educação,
na segurança, e também uma diferença no orçamento que votamos nesta Casa, por
unanimidade, apontando mais de R$7.000.000.000,00 entre receita e despesa que o
Estado terá para trabalhar este ano. Há uma matéria que chamou minha atenção,
divulgada pelos jornais de hoje, falando do problema que o governo do Estado vai ter
de enfrentar  porque o Ministério  Público está  exigindo do Estado a devolução de
R$198.000.000,00 que deveriam ter sido utilizados nas áreas ambientais. Está sendo
chamado  aqui  pela  imprensa  de  pedaladas  ambientais.  As  pessoas  têm
acompanhado a oposição em nosso país falando muito em pedalada fiscal, dizendo
que a presidenta Dilma está cometendo pedaladas fiscais.

Vejam bem, o Ministério Público de Minas Gerais chama de pedalada ambiental o
que vem ocorrendo desde 2007, pois R$198.000.000,00 deveriam ter sido investidos
na questão ambiental. Coincidentemente, Minas Gerais é o Estado pentacampeão de
desmatamento de mata atlântica. Nos últimos anos, concomitantemente ao problema
do desmatamento frequente em Minas Gerais, o Estado enfrentará na Justiça essa
provocação  do  Ministério  Público,  que  exige  a  devolução  do  pagamento  de
R$198.000.000,00.  Esse  é  mais  um problema que  o  nosso governador  Fernando
Pimentel está assumindo.

É  claro,  deputado  Jean,  que  também  temos  ficado  alegres,  pois  nem  tudo  é
problema. A forma corajosa com que Pimentel tem enfrentado os desafios nesses
cinco primeiros meses de governo tem alimentado muito nossas esperanças. Não tive
oportunidade de falar na ocasião quando conseguimos celebrar importante acordo. O
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governo  celebrou  importante  acordo  com  o  Sind-UTE,  com  os  professores,
valorizando e recompondo a carreira. Precisamos fazer esse registro. Era uma dívida
de mais de 30 anos. Foi feito um diálogo de forma democrática, tranquila, respeitosa,
diferentemente do que, lamentavelmente, os professores têm vivido no governo do
PSDB, no Paraná ou mesmo em São Paulo, onde a negociação não avança.

Temos orgulho de dizer que conseguimos concluir uma importante negociação com
os  professores  de  Minas  Gerais  na  reconstrução  da  carreira.  Deputado  Arnaldo,
minha mãe é de uma época em que se falava: “Se você se casar com médico, estará
bem.  Se  você  se  casar  com  advogado,  estará  bem”.  E  assim  também  era  com
professor: “Você vai se casar com o Prof. Antônio, você está bem. Você vai se casar
com  o  Prof.  João,  então  você  está  bem,  pois  se  casará  com  professor”.  Hoje,
deputado Jean, de cada 100 alunos em Minas Gerais que vão se formar no ensino
médio, apenas 3 dizem que querem ser professores. É claro que se esse dado for
apurado,  veremos que ele quer  ser professor no instituto federal,  na universidade
federal, e não no ensino médio. A carreira, que percebíamos que em Minas Gerais
caminhava  para  a  extinção,  volta  a  ser  atraente  para  os  nossos  alunos,  nossos
futuros professores. Não tem como deixar de citar isso.

Tenho  certeza  de  que,  ao  longo  desses  quatro  anos,  o  governador  Pimentel
anunciará uma série de ações que vão surpreender o povo mineiro. Nesses cinco
primeiros  meses,  o anúncio do acordo com os professores de Minas Gerais  está
atendendo bem as expectativas que temos.

Concederei aparte ao deputado Arnaldo Silva, mas antes vou falar sobre educação.
O  Estado  vai  liberar  agora  R$28.500.000,00  para  manutenção  das  salas  de
informática das escolas estaduais. O que aconteceu? Até 2014 as escolas receberam
computadores,  mas  não  foram  fornecidos  equipamentos  e  feita  a  manutenção
adequada para que essas máquinas pudessem funcionar. Tinha-se o bem, mas não
havia possibilidade de sua utilização. Essa é mais uma importante ação que atenderá
1.930 escolas no Estado de Minas Gerais.

O deputado Arnaldo Silva  (em aparte)*  –  Obrigado,  deputado Cristiano Silveira.
Inicialmente quero parabenizar V. Exa. pelo brilhante trabalho que vem conduzindo na
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Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com as preocupações que têm
trazido para este Plenário e a forma como tem conduzido seu mandato.

Aproveito  a  oportunidade  do  aparte  para  agradecer  ao  governador  Fernando
Pimentel  por  ter  ouvido  nosso clamor  em relação à MG-255.  Desde o  dia 15  de
janeiro, tentávamos sensibilizar o governo, por meio do secretário de Obras e por
meio do diretor-geral do DER, da importância daquela rodovia que liga a cidade de
Frutal  a  Iturama. São 140km de grande fluxo e de escoamento de produção que
estavam colocando em risco a vida de várias pessoas, de estudantes que trafegam
todos os dias ali.

Queremos aproveitar  a oportunidade,  pois  sabemos que o governador  tem sido
sensível a este Parlamento, para trazer uma situação de grande importância para a
cidade de Uberlândia, que está vivendo atualmente uma situação terrível em relação
às invasões urbanas. Temos grande respeito aos movimentos sociais. Sabemos que
o trabalho e a luta dos movimentos sociais merecem nosso respeito e atenção.

Mas a situação hoje de Uberlândia é grave. A cidade tem hoje 64 invasões urbanas,
enquanto Uberaba tem uma única invasão. Isso é fruto também da pactuação ou da
compactuação  do  governo  municipal  em  relação  a  essas  invasões  que  estão
acontecendo em Uberlândia. O que é pior: temos respeito a esse movimento, mas
temos  de  ter  respeito,  acima  de  tudo,  à  legislação,  à  lei,  ao  cumprimento  da
legalidade. Temos lá hoje várias decisões judiciais para retomadas desses imóveis
invadidos.  Não há o  cumprimento  porque estão  faltando  ainda a  autorização e  a
determinação do nosso governador  para  que a  Polícia  Militar  possa agir  e  atuar.
Queremos aqui também sensibilizar o governador Fernando Pimentel. Temos certeza
de que, apesar de dar apoio aos movimentos sociais, reconhecer a importância deles,
ele não se curvará ao cumprimento da legalidade, da lei e, mais ainda, respeitará o
Poder Judiciário – este país cobra tanto a efetividade da Justiça.

Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira, pelo aparte. Mais uma vez parabenizo-
o pelo trabalho aqui desempenhado.

O deputado Cristiano Silveira* – Obrigado, deputado Arnaldo Silva.
O deputado Doutor Jean Freire (em aparte) – Deputado Cristiano Silveira, gostaria

de cumprimentá-lo, primeiramente pelo seu aniversário, ontem. Parabéns pelo belo
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trabalho que V. Exa. está desenvolvendo na Comissão de Direitos Humanos. Se Deus
quiser, na próxima semana, logo em breve, estaremos no Vale do Jequitinhonha para
ouvir as pessoas sobre um crime bárbaro que ocorreu na cidade de Padre Paraíso
com um jornalista.

V. Exa. trouxe ao debate um assunto muito importante: a ecologia, o meio ambiente.
Gostaria de lembrar outro fato, deputado, e de pedir seu apoio e o apoio dos outros
pares: a temática do ICMS Ecológico. É uma luta que, com certeza, o deputado Paulo
Guedes, hoje secretário da Sedinor, travou nesta Casa e que precisamos ter coragem
de  novamente  debater.  As  regiões  que  estão  cuidando  das  suas  matas  estão
recebendo bem menos por isso – o Vale do Jequitinhonha, o Norte de Minas, o Vale
do Mucuri, o Nordeste de Minas. Temos de ter coragem de discutir isso, deputado.
Gostaria de contar com seu apoio e com o apoio dos outros pares.

A criação da Lei Robin Hood foi para retirar dos ricos e dar aos pobres, mas ela
vem fazendo o oposto, vem retirando dos pobres e dando aos ricos, principalmente
nos  últimos  anos,  a  partir  de  2009.  Precisamos  limpar  o  nome de  Robin  Hood,
precisamos  ter  coragem  de  discutir  isso  aqui,  de  trazer  essa  discussão  para  a
Assembleia, de levar para os nossos governos para que uma distribuição mais justa
seja feita.

Fico feliz de V. Exa. trazer esse debate da questão ecológica a esta Casa. Espero
contar com V. Exa. e com os outros pares.

O  deputado  Cristiano  Silveira*  –  Muito  obrigado,  deputado  Doutor  Jean  Freire.
Quero dizer, deputado, que toda iniciativa que busque fazer justiça aos municípios
certamente contará com meu apoio. V. Exa. já o tem aqui manifestado publicamente
no que for necessário. Tanto eu quanto o nobre colega já fomos vereadores, então
acredito que nosso mandato tem esse diálogo municipalista muito forte. Sabemos que
a vida acontece é no município e que as decisões importantes são tomadas nesta
Casa,  no  Congresso Nacional.  Mas  o  reflexo  e  o  impacto  dessas  decisões,  sem
dúvida  alguma,  dão-se  na  cidade,  onde  as  pessoas  vivem.  Como  disse,  nosso
mandato é municipalista. Pode contar conosco para essa discussão.

Quero,  presidente,  para  terminar,  dar  outra  notícia:  falei  aqui  do  problema  da
pedalada, de mais uma herança que o Fernando Pimentel assume de 198 milhões de
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problemas.  Se a Justiça assim  entender,  terá de fazer  o repasse para a questão
ambiental. Mas, como eu também disse, nem tudo é notícia ruim. Falei do acordo
importante com os professores. Não falei, deputado Doutor Jean Freire, mas uma das
minhas primeiras medidas, como presidente da Comissão de Direitos Humanos...

A Secretaria de Educação implementou na grade curricular disciplinas relacionadas
ao  enfrentamento  da  desigualdade  racial,  ao  preconceito.  Estamos  falando  dos
R$28.500.000,00 que serão destinados às escolas do Estado para fornecimento de
equipamento, para que os computadores possam funcionar.

Encerrando,  quero  falar,  aqui,  da  regularização  do  piso  mineiro  da  assistência
social. O secretário André Quintão nos informou que os 853 municípios receberam os
repasses  do  piso  mineiro,  que  não  vinham  sendo  pagos,  da  ordem  de
R$13.500.000,00. A partir de agora, o pagamento do piso será regularizado para que
os municípios possam desenvolver suas ações e suas políticas de assistência social.
Tudo  isso  que  falei,  presidente,  aconteceu  em  cinco  meses  de  mandato  do
governador Fernando Pimentel. Obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Dilzon Melo.
O deputado Dilzon Melo – Boa tarde! Concedo aparte ao deputado João Leite.
O deputado João Leite (em aparte) – Deputado Dilzon Melo, aproveitando o aparte

que V. Exa. me concedeu, gostaria de desmentir, de pronto, o que foi falado. (– Lê:)
”Minas Gerais reduz desmatamento da mata atlântica em 34%”. Ouvimos o número
relacionado  ao  quanto  Minas  Gerais  desmatou  a  Mata  Atlântica,  mas  vamos
desmentir  agora.  (–  Lê:)  “Atlas  dos  Remanescentes  Florestais,  do  SOS  Mata
Atlântica, mostra redução do desmatamento do bioma no Estado, em 2013 e 2014,
em  34%”.  Esperamos  mesmo  que  esse  governo  apure  essa  questão  do  meio
ambiente. Sei que o procurador Alceu Torres Marques, do Ministério Público, saberá
se defender, já que ele era o secretário de Meio Ambiente do Estado. Muito obrigado.

O  deputado  Dilzon  Melo  –  Sr.  Presidente,  meus  caros  colegas,  a  minha
preocupação é sobre a atual situação do Estado no que se refere ao que considero
mais crítico para nós, políticos, para os pais de família, para as pessoas de bem: o
desemprego no Estado.
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Estamos vendo e sentindo na pele a crise que se inicia, com a criação de impostos
e mais impostos, penalizando aquele que mais precisa, que é o mais humilde, o mais
pobre. Não há medidas que segurem os ricos,  os  empresários,  os  banqueiros,  e,
principalmente, que contribuam com o crescimento do Brasil. A minha preocupação
se prende à última notícia de que o Estado de Minas, no mês de abril, perdeu 7.700
empregos. Foram demitidas 7.700 pessoas. Pedi a nossa assessoria que fizesse um
levantamento de qual seria o número necessário de novos empregos para atender o
crescimento  vegetativo  da  mão  de  obra  no  Estado.  Tive  a  informação  de  que  o
Estado de Minas precisaria criar,  mensalmente,  de  7.500 a 8.500 empregos para
atender a mão de obra crescente. A minha preocupação vem à tona, porque não
criamos nenhum emprego e perdemos 7.700.

O Estado de Minas está hoje desabrigado, com 15.000 homens e mulheres, chefes
de  família,  ao  relento,  sem  emprego.  Quero  aqui  chamar  à  atenção  do  nosso
governador.  Muito desse desemprego se deve ao não pagamento do  Estado das
obras  que  foram  paradas  por  interesse  pessoal.  Elas  foram  paralisadas,  neste
governo,  para  demonstrar  o  déficit  orçamentário  do  governo  anterior.  Já  foi  aqui
explicado  e  dito,  para  que  todos  tenham  conhecimento,  o  porquê  do  déficit  de
R$6.000.200.000,00. Mas, independente disso, quero dizer que o não pagamento e a
não  celeridade dessas  obras que estavam em andamento  têm ocasionado essas
demissões, principalmente as de mão de obra não qualificada: serventes, auxiliares
gerais e, principalmente, pedreiros e carpinteiros. O Estado paralisou as obras e não
pagou as empreiteiras.

Recebi inúmeros pedidos de empreiteiros bem alicerçados, que têm uma vida de
serviços prestados, que não estão mais aguentando tocar as obras, porque já faz 6
ou 7 meses que não recebem o pagamento das medições dessas obras.

Quero dizer, por conhecimento próprio, que também os hospitais têm mandado fax
e pedidos a todos os deputados para conseguirmos liberar do Estado o pagamento
dos  procedimentos  devidos  nas  urgências  e  emergências,  para  que  deem
prosseguimento a esse serviço tão importante para a população de Minas, que é a
saúde pública.

Da mesma forma, professores de escolas particulares, diretores ou proprietários de
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escolas  particulares, que atendem o programa do Estado que todos conhecem, o
Pipo,  há 6 meses também não recebem o pagamento dos contratos  e convênios
assinados para a formação de mão de obra qualificada.

Então,  faço esse apelo ao governador.  Já se foram cinco meses de estudo,  de
planejamento, para que ele pudesse sedimentar o Estado para os novos tempos. São
cinco meses de marasmo, nada aconteceu neste estado, nenhuma obra foi iniciada,
nenhuma autorização foi dada para a continuidade de obra. Mas nada justifica não
pagar aquelas obras e serviços públicos, como os contratados para os hospitais, e
deixar esses serviços serem paralisados.

Concederei aparte ao meu líder Durval. Quem sabe ele pode me dizer por que isso
não aconteceu. Afinal, o governador é o responsável, porque ele fomenta em todo o
Estado o  crescimento,  o desenvolvimento.  Tem ele  a grande responsabilidade de
gerar  novos  empregos pelos  investimentos que o  Estado faz.  Se não gerar,  pelo
menos  deve  garantir  que  esses  empregos  fundamentais  continuem  ativos.  Não
estamos vendo isso acontecer.

Concedendo aparte ao meu amigo Durval, gostaria que ele também fosse portador
desse nosso anseio  e  das  reclamações advindas do interior,  para  que o dinheiro
chegue lá  para  os  compromissos  normais  que todo pai  de  família  tem, que todo
hospital  tem,  que  toda  empreiteira  tem.  Que  o  Durval  possa  me  ajudar  nesse
pensamento  e  nesse  raciocínio,  que  é  um  desabafo,  uma  preocupação  com  o
cidadão. Como disse o meu amigo Doutor Jean Freire, são os mais pobres que estão
sendo penalizados pelo excesso de impostos criados pelo governo federal, e agora
pagando na ponta da linha, com aumento nas contas de água, luz, combustível, e não
estamos tendo retorno de nada.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* – Nobre amigo, deputado Dilzon Melo, não
é à toa que V. Exa. é o decano desta Casa. Com toda certeza, suas palavras serão
levadas  em  conta,  encaminhadas  ao  governo  para  esclarecimento.  De  todas  as
intervenções desta tarde, faço questão de solicitar – e já peço a autorização de V.
Exa.  –  as  notas taquigráficas da  sua intervenção para  encaminhar  ao  governo e
obtermos  uma  resposta  balizada  nesses  vários  aspectos  que  seriam  de
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responsabilidade do governo do Estado.  Com toda certeza,  sua intervenção é  de
grande valia e contribuição para o governo.

Mas gostaria de lembrar, na minha santa ignorância, que, no mês de dezembro, a
entidade que congrega os empreiteiros de Minas Gerais soltou uma nota muito dura
contra o governador Alberto Pinto Coelho, reclamando de R$500.000.000,00 relativos
a medições em atraso que não tinham sido pagas – 498 ou 496 – e reclamando da
paralisação de todas as obras.

A nota publicada no jornal foi matéria paga, e nela os empreiteiros agradeciam ao
governo federal por estar em dia com o pagamento das obras. Então, o que acho é
que o governo deveria ter publicado um desmentido naquele mesmo momento, até
porque a informação que temos  hoje é que este governo assumiu com as obras
paralisadas e que não tinha sido feito o pagamento nem da manutenção de estradas.

Mas  quero  informar  que  há  três  semanas  se  fez  uma  reunião  com  a  mesma
entidade  responsável  por  essa  nota  pública,  a  associação  ou  o  sindicato  das
empreiteiras, na presença do seu presidente, que assinou um documento pelo qual o
governo  se  comprometeu  a  pagar  os  R$500.000.000,00  devidos  pelo  governo
anterior. Já foi feita uma escala, e o pagamento será feito em três parcelas mensais.
O  governo  não  vai  sequer  questionar  a  necessidade  de  se  auditar;  vai  pagar
acreditando na seriedade do governo anterior, que teria fiscalizado essas obras.

Além disso, o governador autorizou a retomada de todas as obras que não foram
retomadas nessa semana, como as de três hospitais regionais – algumas paradas
desde agosto do ano passado. Também assinou a retomada das obras das estradas
do  Proacesso.  Então,  o  desemprego  que  não  for  um  fenômeno  internacional  ou
causado pela crise nacional, o desemprego que for causado pelo governo de Minas
será resolvido. Ressalto que não recebi nenhuma reclamação de hospitais acerca de
pagamento,  mas,  se  V.  Exa.  tiver  nomes  e  valores  que  queira  me  repassar,
certamente entrarei em contato com o secretário de Saúde. Sua contribuição é muito
importante.

Aproveito para dizer que fizemos uma reunião do Colégio de Líderes com a Mesa,
no  23º  andar,  para  a  qual  o  presidente,  deputado  Adalclever  Lopes,  convidou  o
secretário da área de assistência social, André Quintão, para falar sobre o pagamento
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do piso mineiro. O que se disse foi que foram pagos três meses do ano passado que
estavam em atraso e atualizado o pagamento deste ano; aliás, já adiantando junho,
que ele vai pagar nesta semana, até amanhã, sem esperar o quinto dia útil.  Mas
certamente respeito uma reflexão de V. Exa., por quem tenho profunda admiração.
Assim, vou fazer o encaminhamento necessário e pedir providências, até para me
esclarecer melhor. Obrigado.

O deputado Dilzon Melo – Concordo com o líder do governo Durval Ângelo, que
disse que um erro não pode justificar outro. Se houve erros no passado, como disse o
João Leite, que sejam feitos levantamentos, até porque não queremos varrer nada
para  debaixo  do  tapete.  Mas  isso  não  justifica  que  o  governo  passe o  ano todo
fazendo planejamento e,  com isso,  penalizando empreiteiras,  escolas, hospitais  e,
principalmente, pais de família, que não podem pagar o preço. E sabemos que isso
tem  uma séria  consequência,  porque  um  pai  desorientado,  sem  emprego  e  sem
perspectiva é capaz de qualquer coisa em prol de sua família.

O deputado João Leite (em aparte)  – Acho que se faz uma grande injustiça ao
governador Alberto Pinto Coelho, que passou os meses de novembro e dezembro
tentando  receber  aquele  dinheiro  do  Banco  do  Brasil  cujo  repasse  foi  impedido.
Dinheiro  havia.  Aprovamos  aquele  empréstimo.  Todos  sabemos  disso;  não  é
necessária qualquer nota em jornal.

O deputado Dilzon Melo – Ficaram R$1.150.000.000,00 a receber.
O  deputado  João  Leite  (em  aparte)  –  Sim,  R$1.150.000.000,00,  que  eram

justamente para essas obras. O governador Alberto Pinto Coelho lutou com todas as
forças e entrou na justiça, que deu ganho de causa ao governo de Minas, como se
lembra  o  líder  Mourão.  Todos  lutamos  para  que  não  se  configurasse  esse
desemprego.

Mas os números brasileiros, deputado Dilzon Melo, comprovam o que V. Exa. está
dizendo. Em Santa Catarina, o desemprego é de 3,5%; aqui é de mais de 9%. O PT é
a nova Arena.  Tivemos  a Arena 1,  a Arena 2 e  a Arena 3.  A Arena ganhava no
Nordeste e no semiárido de Minas Gerais. No Sul de Minas, não, mas passando de
Valadares, a Arena ganhava, porque tinha o Funrural, tinha cisterna, poço artesiano
etc.
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É o PT. Você olha o mapa do desemprego, do qual V. Exa. está tratando, e vê que
Minas Gerais está na frente no desemprego. É o maior número, a maior porcentagem
da série histórica. Depois vem Rio Grande do Norte, com 11%. O Nordeste todo é
desemprego. É onde está o Bolsa Família, onde está a Arena 3. o PT é Arena 3 e só
ganha nesses lugares. Em Santa Catarina, são 3% de desemprego. No Rio Grande
do Sul, 5% de desemprego. Agora, quando vai subindo, para onde a Arena ganha,
Minas  Gerais  e  Nordeste,  o  desemprego  explode.  Arena  3  é  o  PT,  e  ganha  no
semiárido.

O deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) – Deputado Dilzon Melo, primeiro
quero parabenizá-lo pela iniciativa de trazer para esta discussão mais forte a questão
do desemprego.

Eu  analiso  a  questão  da  seguinte  maneira:  quando  existe  uma  ação  negativa
acontecendo, o governante tem de ter  uma reação. O deputado Bonifácio Mourão
sabe muito bem disso porque já foi prefeito. Há aqui um problema: você reage, mas
qual foi a reação do governo Pimentel?

Penso que se  há um problema a reação deve ser  estancá-lo.  A solução que o
governo Anastasia-Aécio criou para atrair empregos, para valorizar as empresas foi a
criação  do  regime  especial  para  que  as  empresas  pudessem  investir,  crescer,
desenvolver-se e atrair outras para o Estado; então havia um atrativo por meio do
regime  especial.  Só  que  aquela  empresa  tinha  uma  série  de  obrigações,  como
colocar no papel a proposta e fazer aquilo se tornar efetivo. E aí ela tinha o regime
especial  tributário,  que  daria  aquela  competitividade  para  que  ela  competisse  na
guerra fiscal com Goiás e, principalmente, com São Paulo e Rio de Janeiro.

Qual  foi,  então,  a  reação  do  governo  Pimentel?  A reação  dele  foi,  em  vez  de
fortalecer  o  regime especial,  de  analisar  os  outros,  o  que ele  fez?  Suspendeu  o
regime especial e agora veremos uma avalanche de empresas pulando a divisa e
saindo da minha região e indo para São Paulo. Tanto que vamos a Juiz de Fora, na
segunda-feira, junto com os deputados Noraldino Júnior, Isauro Calais, Antônio Jorge
e vários outros parlamentares para discutir, sim, a guerra fiscal e a ação negativa do
governo Pimentel que está desvalorizando as empresas ao acabar com esse regime
especial. Muito obrigado.
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O deputado Dilzon Melo – Para encerrar, presidente, eu queria pedir a colaboração
do líder Durval Ângelo em relação a um problema. O PT é tão legalista, gosta das
coisas  tão  certas,  no  entanto,  no  tocante  à  nomeação  dos  superintendentes  em
Varginha, tanto da saúde quanto da educação – e a lei  preconiza que tem de ser
certificado –, para burlar a lei, não nomearam nenhum, nomearam dois diretores para
responder pela superintendência. Eu gostaria de perguntar: isso é de propósito para
burlar a lei? Eu gostaria que depois V. Exa. me desse uma explicação nesse sentido,
porque  nós  queremos  a  eficiência  do  serviço  público,  a  qualificação  do  serviço
público, e não que pessoas inabilitadas possam ficar eternamente respondendo por
um setor para o qual não estão certificados. Muito obrigado, presidente.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa – Muito obrigado, presidente. Eu agradeço a V. Exa.

Quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Assembleia, TV essa criada pelo
deputado Alencar da Silveira Jr.  Quero cumprimentar todos os parlamentares aqui
presentes, deputados e deputadas, e externar a minha alegria, presidente, ao ver que
nas galerias da Assembleia há um público qualificado, que poderá exatamente ouvir
as palavras deste parlamentar. Eu confesso a cada um dos senhores e das senhoras
que eu teria inúmeros assuntos a tratar nesta tarde.

Já disse anteriormente que, na tarde de ontem, vários parlamentares se utilizaram
desta tribuna e alguns fizeram apartes para tratar da PPP do Mineirão e das obras do
Estádio Independência. Como afirma o deputado João Leite, eu, naquele momento,
era o secretário da pasta responsável por essas intervenções aqui listadas.

Prezado deputado Bonifácio Mourão, poderia falar por uma, duas, três horas sobre
os  referidos  assuntos,  mas  deixarei  para  tratar  da  questão  num  outro  momento.
Espero que os parlamentares que hoje, deputado Tito Torres, fazem essas críticas
estejam em Plenário para ouvir os relatos deste parlamentar a fim de que não paire
dúvida sobre o processo e a forma como as obras foram realizadas. O governo que
terminou em 2014 sempre foi pautado pela coerência, ética, transparência e, mais do
que isso, pelo zelo com a coisa pública.

Deputado  Durval  Ângelo,  líder  do  governo,  perdoe-me as  palavras,  mas  quero



2402
____________________________________________________________________________

entrar  no  tema  para  mostrar  a  total  incoerência  do  atual  governo.  Alguns
parlamentares não se encontravam aqui, mas, tão logo se passaram as eleições em
1º turno, este parlamentar subiu a esta tribuna e disse, em alto e bom som, para que
todos os mineiros ouvissem, que, nos quatro anos, seria uma oposição permanente
ao atual governo, vitorioso nas eleições de 2014. Sei respeitar a vontade das urnas.
Eleger o atual governo foi a vontade dos mineiros. No entanto, este parlamentar – e
tenho certeza, os demais que compõem o Bloco Verdade e Coerência – estaremos
sempre  vigilantes,  cobrando  do  atual  governo  os  compromissos  assumidos  em
campanha.  Já  quero  dizer  de  antemão  que  quem  conhece  o  funcionamento  da
máquina pública sabe muito bem que tudo o que foi prometido durante a campanha
eleitoral  em  2014  eram  ações  estritamente  visando  à  vitória  nas  urnas.  Ali  foi
realizada uma campanha pautada por  falsas promessas,  conquistas e realizações
que este governo implementaria.

Deputado  Dilzon  Melo,  tão  logo  o  atual  governo  assume,  os  secretários  de
Planejamento e de Fazenda vão aos órgãos de imprensa – e aqui faço o histórico de
algumas ações – para dizer que haviam encontrado um Estado quebrado, um déficit
de R$7.000.000.000,00, que não tinham dinheiro para pagamento dos funcionários e
outras coisas mais, como a paralisação de obras, e por aí vai.

Naquele  momento,  fiz  questão  de  vir  a  esta  tribuna,  assim  como  outros
parlamentares que aqui estão, para desmentir e mostrar aos mineiros a real situação
financeira do Estado de Minas Gerais. Afirmávamos que os números apresentados
pelo  atual  governo  não  eram  verdadeiros.  Para  minha  surpresa  ou,  quem  sabe,
deputado Felipe Attiê, para minha certeza posterior e convicção das nossas defesas,
na última semana, deputado Noraldino, o Banco Central... Ao que me consta, quem
nomeia o presidente do Banco Central é a presidenta da República, que é do partido
do atual  governador,  Fernando Pimentel,  da  Dilma,  do  Vaccari,  do  PT.  Aliás,  são
vários  adjetivos,  e  não  sei  qual  seria  o  melhor  indicado.  Vamos  apenas  dizer:
governador  Fernando,  do  PT.  Quem  nomeia  o  presidente  do  Banco  Central  é  a
presidenta da República, com seus ministros e outras coisas mais. O Banco Central,
para desmentir o atual governador, apontou, por meio de um levantamento e estudo –
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creio que poucos têm a capacidade de análise de números como o Banco Central –
que Minas Gerais teve o maior superávit do País em 2014.

Ora, deputado Dilzon Melo, será que o Banco Central e os ministros da presidente
da República, da Dilma, mentem? Ou será que o atual governador ilude e mente aos
mineiros? Esse é o primeiro questionamento que este parlamentar gostaria de fazer.

Em segundo lugar, durante anos e anos, aqueles deputados que eram da oposição
e hoje são da situação subiam a esta tribuna para fazer inúmeras críticas às ações
implementadas pelo governo Aécio, pelo governo Anastasia e pelo governador Alberto
Pinto Coelho, sobretudo no que diz respeito às PPPs. E, mais uma vez, por ironia do
destino, na última semana, o governador do Estado – o Fernando da Dilma, do PT,
ou, quem sabe, o governador Fernando Pimentel –, que também fez críticas, foi a
São Paulo para ser homenageado pela associação de café. Durante um bate-papo
com empresários – bate-papo não, porque ele disse isso e a imprensa pôde noticiar
–,  o  atual  governador  disse e afirmou categoricamente que as suas ações serão
implementadas às ações, e os investimentos no Estado serão realizados por via de
PPP.

E agora, deputada Rosângela Reis, como os deputados, que eram oposição e hoje
são situação,  levantarão  essa  bandeira?  Será  que  manterão  a  linha  passada  ou
mudarão de ideia, como determinados partidos mudam em função do interesse e da
coletividade  pública?  Esse  é  o  primeiro  questionamento  que  este  parlamentar
gostaria  de fazer.  Mais  que isso,  quero lembrar  os mineiros...  Até  porque o atual
governo  da  presidente  da  República  e  o  do  governador  procuram  sempre
desconstruir  as  ações  passadas;  não  apresentam  soluções  aos  mineiros  e  aos
brasileiros, como esperamos; não dão uma opinião aos brasileiros, que querem saber
como  iremos  recuperar  a  credibilidade  e  a  potência  que  a  Petrobras  tinha,  seu
reconhecimento  internacional,  e  que  foi  deteriorada  em  função  de  ações
implementadas por determinado partido. Então quero lembrar os telespectadores da
TV Assembleia e todos os mineiros que Minas Gerais, na gestão do senador Aécio
Neves, foi pioneira em nosso país nas ações de PPP e recebeu inúmeros prêmios
pela forma correta, transparente, mais do que isso, pela forma verdadeira de uma
parceira público-privada. Determinado partido utiliza-se da PPP para fazer caixa. Já
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disse  hoje,  pela  manhã,  por  isso  não  vou  entrar  no  tema,  porque  infelizmente
determinados companheiros políticos não têm condições de defender determinadas
ações.

Então quero mostrar  aqui  a total  incoerência  deste governo.  Em primeiro lugar,
afirma que o Estado não tem dinheiro, que está quebrado, que teve de paralisar obras
por  falta  de  recurso.  Mostramos  aos  mineiros  que  isso  era  mentira.  Para  nossa
alegria, deputado Duarte Bechir, mais uma vez, o Banco Central reafirmou as nossas
colocações. Volto a dizer, teve o problema da PPP e agora o governador fala que vai
usá-las. Depois o governador fala que não tinha dinheiro para dar continuidade às
obras. Na semana passada – ou nesta semana, não sei ao certo –, o governador foi
aos  órgãos  de  imprensa  para  dizer  que  estará  retomando  às  obras  porque  tem
dinheiro em caixa. Possivelmente deve ter muito dinheiro em caixa, deputado Tito
Torres, porque já estamos com seis  meses de governo e não houve intervenção,
nenhuma obra foi realizada.

O caixa do Estado realmente deve estar cheio. Espero – já antecipando alguns
assuntos que serão tratados posteriormente aqui,  nas próximas semanas – que o
atual  governador  dê  um  tratamento  igualitário,  até  porque  o  partido  do  atual
governador gosta de seguir as leis e as normas ao pé da letra. Na Constituição do
nosso país – e o deputado Bonifácio Mourão, que é o nosso professor de direito
constitucional, sabe muito bem – está previsto – se não me engano, no art. 5º, que
todos são iguais perante a lei.

Espero que o atual governador dê tratamento de melhorias  e reajustes salariais
igualitário a todos os servidores do Estado. Reconhecemos e aplaudimos a ação que
será realizada pelo governador, que pagará melhor as professoras do Estado, mas
acho justo também pagar melhor os servidores da segurança pública, os servidores
da saúde, todos os outros servidores do Estado, para que possam, da mesma forma,
trabalhar com entusiasmo para que o Estado de Minas cresça como cresceu nos
últimos anos.

Espero que o atual governador responda – seja por meio do líder de governo, seja
por  meio  de  quem  quer  que  seja  –  a  todos  os  questionamentos  que  já  foram
elencados aqui por este parlamentar, sobretudo, mais uma vez, à falsa afirmação feita



2405
____________________________________________________________________________

aos mineiros no início do seu governo, quando disse, em alto e bom som, que Minas
Gerais tinha um déficit de R$7.500.000.000,00, e que tinha gastado muito dinheiro
público com propaganda. Aliás, a oposição gostaria de saber quanto já foi gasto nos
últimos tempos.

Presidente,  não cumprirei  o  que foi  determinado por  V.  Exa.,  que tem tão  bem
dirigido os nossos trabalhos. Encerro por aqui até porque entraremos agora na fase
de  discussão  e  votação  de  determinados  projetos.  Tenho  certeza  de  que  os
deputados da oposição estão aqui para fazer o encaminhamento necessário.

* – 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.

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  879/2015,  da
Comissão da Pessoa com Deficiência, 880/2015, da Comissão de Transporte, e 887 a
890/2015, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

Leitura de Comunicações
– A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:
da Pessoa com Deficiência – aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 26/5/2015,

do Projeto de Lei nº 427/2015, do deputado Arlen Santiago;
de  Transporte  –  aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  26/5/2015,  dos

Requerimentos nºs 685 a 689/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, 714/2015,
do deputado Anselmo José Domingos, 742 a 744/2015, da Comissão de Segurança
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Pública,  769/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  770  e  771/2015,  do
deputado Bosco, e 772/2015, do deputado Anselmo José Domingos;

e de Direitos Humanos – aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 27/5/2015, dos
Requerimentos nºs 737/2015, da Comissão Extraordinária das Mulheres, 802/2015,
da Comissão de Participação Popular, e 814/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel
(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 1.390, 1.391, 1.392,
1.393, 1.394, 1.395, 1.396, 1.397, 1.398, 1.399, 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404,
1.405, 1.406, 1.407, 1.408 e 1.409/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita
o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 237, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 251, 254, 255 e 256/2011, respectivamente.

Questões de Ordem
O deputado Bonifácio Mourão – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

a edição extra do  Minas Gerais de 27/3/2015,  na qual  teriam sido produzidas as
razões de veto encaminhadas para a Assembleia por meio da Mensagem n° 13/2015,
não foi regularmente impressa. Teve circulação restrita a 100 exemplares, distribuídos
a destinatários previamente estipulados, e esses exemplares não estão disponíveis
para  consulta  pública  nem  mesmo na  Imprensa Oficial,  como informou  a  própria
autarquia.  Os  fatos  são claros.  A suposta  edição  extra  do  dia  27  de  março teve
impressa uma quantidade ínfima de exemplares – a tiragem normal do Minas Gerais
é de cerca  de  5.400 exemplares  por  edição,  essa foi  somente  de  100.  E esses
exemplares tiveram destinos previamente estipulados, não havendo nenhum jornal
disponível, nem mesmo na coleção da autarquia responsável por sua impressão. Já
falamos isso aqui, deputado Dilzon Melo, gostaria de saber qual deputado recebeu
esse exemplar. Recebemos todos, o ano inteiro, mas esse nenhum recebeu, nem a
biblioteca  da  Casa.  Não  foi  atendido,  portanto,  o  requisito  constitucional  da
publicidade  do  ato.  De  acordo  com  a  Ministra  Cármen  Lúcia  –  RE  599.945/RJ,
julgamento em 14/03/2014 –, são nulos os atos administrativos que não atendem ao
requisito da mais ampla divulgação. Palavras da Ministra Cármen Lúcia: (– Lê:) “A
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publicidade, como princípio constitucional da administração, art. 37 da Constituição
Federal,  e  art.  77  da  Carta  estadual,  indica  que  os  atos  administrativos  devem
merecer  a mais  ampla divulgação possível  entre  os  administrados,  e isso  porque
constitui  fundamento  do  princípio  propiciar-lhes  a  possibilidade  de  controlar  a
legitimidade  e  a  moralidade  da  conduta  dos  agentes  administrativos.  Os  atos
administrativos que omitem ou desatendem o princípio da publicidade não só deixam
de produzir  seus regulares efeitos como se expõem à invalidação por  falta desse
requisito de eficácia e moralidade”. A publicação da Mensagem n° 13, de 2015, no
Diário do Legislativo,  não supre a necessidade de publicação das razões de veto,
para que seja válido o processo legislativo. O veto e a mensagem que o comunica
são, e isso é elementar, espécies distintas no ordenamento constitucional. Basta ler o
§  3°  do  art.  70  da  Constituição  mineira.  De  acordo  com  §  3º  do  art.  70  °,  “O
governador do Estado publicará o veto e, dentro de quarenta e oito horas, comunicará
os seus motivos ao presidente da Assembleia Legislativa".  Segundo este artigo, o
governador tem prazo de 15 dias úteis para decidir sobre o veto e, após a decisão, de
48 horas, para encaminhar os motivos à Casa. Não há dúvida, portanto, quanto à
distinção entre as duas espécies. Se as razões de veto não existiram legalmente, não
houve  o  que ser  comunicado à  Assembleia  Legislativa.  E  como a  Mensagem  n°
13/2015  reproduz o  conteúdo rerratificado e  divulgado na edição extra  do  Minas
Gerais,  de 27/3/2015, a qual  não foi legalmente publicada, está maculada por um
vício insanável, que determina a nulidade de todos os atos processuais praticados
nesta Casa Legislativa a ela relacionados. Foram apresentadas, no dia 20 de maio,
duas  questões  de  ordem,  as  quais  foram  respondidas  pela  presidência.  Foi
apresentado,  na  data  de  hoje,  recurso  contra  a  decisão.  Deve-se,  em  nome  da
prudência,  aplicando-se  ao  caso,  em  interpretação  sistêmica  e  teleológica  do
Regimento,  o  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  301  do  Regimento  Interno,
suspender os atos relacionados com a tramitação do Veto Parcial à Proposição de Lei
nº 22.620, de 2015, até que seja apreciado o mencionado recurso e que tenha sido
respondido pedido de informação, apresentado em Plenário pelo deputado Gustavo
Corrêa, em que são solicitadas informações completas ao diretor-geral da Imprensa
Oficial acerca da publicação, em 27/3/2015, da edição extra do jornal. Muito obrigado,
Sr. Presidente.



2408
____________________________________________________________________________

O presidente – A presidência já proferiu decisão em resposta à questão de ordem
suscitada. Como V. Exa. já apresentou recurso, a presidência informa que ele será
remetido à Comissão de Constituição e Justiça para parecer, para posteriormente ser
apreciado pelo Plenário, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 167 do Regimento Interno.

O deputado Bonifácio Mourão – Só para esclarecer melhor: neste momento eles
estão pedindo a suspensão dos atos processuais até a decisão do recurso.

O presidente – A Mesa tomará as providências cabíveis à luz da Constituição do
Estado e do Regimento Interno. Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo – A minha questão de ordem é para destacar que este
debate neste Plenário é muito proveitoso. Agora, deixando bem claro, teríamos 48
horas para apresentar o recurso desde que a decisão da Mesa foi lida. Se a Mesa
entender que esse fato é relevante, mesmo decorrido o prazo superior às 48 horas
estabelecidas no regimento,  tenho certeza – e acredito nessa Mesa – de que ela
saberá destacar esse aspecto. Vejam bem. A questão de ordem da oposição foi para
dizer que não existia a edição extra do dia 27. Não tenho e não faço coleção do
Minas Gerais, não é o jornal de minha leitura predileta. Então, não tenho e não leio
esse jornal. No máximo, leio alguns atos de nomeações ou o consulto quando preciso
fazer uma pesquisa específica na ação de fiscalização como parlamentar. Mas não é
minha leitura rotineira. Entretanto, quero deixar bem claro, liguei para o secretário da
Casa Civil, Dr. Marco Antônio, que me disse: “O Minas Gerais existe. A edição extra é
real,  e a estou enviando à Assembleia”.  E ainda brincou: “Quantos números você
quer?”  Respondi-lhe  que  queria  um.  Pois  bem,  ninguém  em  sã  consciência  vai
entender que, nesse espaço de duas horas em que o secretário acionou a Imprensa
Oficial,  o  jornal  chegou  ao  meu  gabinete  e  eu  o  entreguei  ao  presidente  da
Assembleia, daria para imprimir uma edição. Talvez imprimir fosse possível, mas para
formatar e estruturar os atos, não daria tempo. Agora, a discussão da oposição é a
publicidade, a amplitude, se foram os 5 mil, que é a edição tradicional, se 2 mil, mil,
500 ou 100. Então, notamos claramente que não é a questão de ordem original. Acho
que o Minas Gerais foi impresso, está aí e isso foi comprovado. Mais ainda, a questão
de ordem respondida pela Mesa foi para entender que a edição ordinária já cumpriu o
objetivo de indicar o veto, nem levou em conta o número extra do Minas Gerais que
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entreguei  em mãos  do Sr.  Presidente  da  Assembleia,  diante  de  assessores  e  de
muitos parlamentares, quando pude sair  deste Plenário. Então, estamos diante de
uma questão nova.  Queria deixar  bem claro:  o governador  vetou a Secretaria  de
Recursos Humanos porque fez uma previsão de gastos que, pela decisão soberana
deste Plenário de manter a ouvidoria como órgão, ultrapassou o que estava previsto.
Ao mesmo tempo, houve uma mudança na Secretaria de Planejamento, no relatório
do senhor relator, deputado Rogério Correia, que faz muita falta neste Plenário. Ele
agora está na Comissão de Constituição e Justiça. Foram tirados vários órgãos e
funções que seriam da competência da Secretaria de Planejamento e passados para
a  Secretaria  de  Recursos  Humanos.  Nesse  sentido,  não  houve  incoerência  do
governador. Ele não vetou sua proposta original. Ele vetou um projeto cuja previsão
de  gastos  –  questão  orçamentária  –  havia  sido  modificada.  Também  havia  sido
modificada  a  competência  de  uma  secretaria.  Não  há  incoerência  alguma.  O
governador  Fernando  Pimentel,  pelo  contrário,  demostrou  grande  coerência.  Se
analisarmos a justificativa do dia 6 de abril, quando o projeto foi lido aqui, e todo o
percurso da tramitação, veremos que ele manteve a coerência ao final. Só isso é o
que gostaria de esclarecer.

O deputado Felipe Attiê – Sr. Presidente, quero falar ao líder Durval Ângelo sobre
esse diário, que é novo na Casa. Estivemos no centro administrativo. Não gravei, mas
poderia ter  gravado tudo por telefone. Procuramos o diário em duas secretarias à
época. Não o encontramos. Procuramos o Sabino, que nos orientou a procurá-lo na
biblioteca. Também não havia na biblioteca. São 100 exemplares. Normalmente a
edição do Minas Gerais tem tiragem de 5 mil. Cabem 100 exemplares na gaveta do
diretor  da  Imprensa Oficial,  que é nomeado pelo  governador.  É muito  pouco 100
exemplares;  5  mil  já  não  cabem  numa  gaveta;  100  é  muito  pouco.  Foram
predeterminadas as pessoas para as quais foram enviados. Preciso entrar nessa lista
de predeterminados. Peço ao diretor da imprensa que mande para o deputado Felipe
Attiê o diário de Minas,  que é a bíblia da oposição. Temos de estar de olho nesse
jornal. Temos de vigiá-lo para saber o que está acontecendo em Minas Gerais, a fim
de fazer o contraponto. Num estado com 853 cidades, tinha de haver no mínimo 853
cópias, não 100 cópias. Não houve publicidade desse ato. Foi um ato quase secreto.
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Cem cópias não dá para distribuir nem aqui na Assembleia e no centro administrativo.
Além disso, também não havia cópia na secretaria. Tomem cuidado com isso, porque
depois  aparecem mais  cópias,  menos cópias.  Fazer  100,  50  é  pouco.  O  Mourão
sempre  questiona  isso.  Foi  dada  a  resposta.  Estamos  acreditando  no  diretor  da
imprensa,  que disse haver 100 cópias distribuídas para pessoas predeterminadas.
Preciso  estar  entre  esses  predeterminados.  Tem  de  ser  enviada  cópia  para  a
liderança da Minoria,  para os deputados, a fim de que possamos examiná-la.  São
princípios  da  administração pública a  transparência  e  a  publicidade dos atos.  Há
nulidade de pleno direito se essa publicidade dos atos não foi dada a contento e com
relevância.  Isso  gera  dúvidas.  Prestem  atenção  nisso.  Quero  deixar  clara  essa
observação.  Apoio  o  nosso  colega  Mourão,  que,  por  ser  nosso  decano,  nosso
constitucionalista, está cuidando desse processo com muita competência. Ele está
fazendo seu trabalho de fiscal dos atos de publicidade do Poder  Executivo e dos
demais Poderes. Assinamos embaixo e encaminhamos à Mesa o mesmo pedido do
Mourão, reiterando que ele está focando sempre na questão da publicidade do ato.
Cem exemplares não é  publicidade num estado de 20 milhões de  pessoas,  num
estado de 853 municípios. É muito pouco. O mínimo seriam 5 mil exemplares, em
qualquer  edição.  Sugiro,  deputado  Mourão,  que  regulemos  essa  tiragem  por  lei,
porque a Imprensa Oficial precisa trabalhar e vender esse diário. Ela precisa torná-lo
mais amplo e mais claro para toda Minas Gerais. É importante desenvolvermos isso
até para forçar a Imprensa Oficial a ter uma circulação maior no Estado, para dar
mais publicidade aos atos.

O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, vou ser breve nas minhas palavras. Ouvi
atentamente os parlamentares que me antecederam. No processo jurídico, temos o
Código de Processo Penal,  o  Código de Processo Civil,  a  Constituição, o Código
Civil, o Código Trabalhista e outros tantos. Da mesma forma que no processo jurídico,
o processo legislativo é pautado, mas o que rege os trabalhos parlamentares é o
Regimento Interno. Gostaria que V. Exa. apreciasse o pedido de reconsideração, de
reavaliação do questionamento do deputado Bonifácio Mourão. No processo jurídico,
a primeira situação analisada é a tempestividade; e, em relação à tempestividade,
posso afirmar a V. Exa. que os prazos ocorreram da forma mais correta e clara, de
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acordo com o Regimento Interno. Eu, quando estudante de direito, aprendi isso, e V.
Exa., deputado Durval Ângelo, também sabe disso muito bem. Quando eu chegava
na segunda-feira para trabalhar, a edição do Minas Gerais lá estava, e todos os atos
praticados pelos juízes, pelos desembargadores ou pelos ministros não tinham os
prazos iniciados na segunda-feira. Os prazos se iniciavam na terça-feira. No sábado,
quando é  publicada  a  edição do  Minas  Gerais,  os  prazos  começam  a contar  no
primeiro dia útil após a referida data. Esse é o caso do recurso do deputado Bonifácio
Mourão. Ele foi publicado no sábado, e isso quer dizer que foi dada ciência a todos só
na segunda-feira, e o prazo começou a contar na terça. De terça até quarta, temos
menos de 48 horas. Como disse anteriormente,  nosso deputado Mourão é nosso
mestre e professor de direito constitucional, e a tempestividade do recurso deve ser
deferida  de  plano.  Em relação ao mérito,  volto  a  dizer,  presidente,  que  podemos
correr um risco, que irá lesar inúmeras ações praticadas por este governo. É muito
estranho – e isso foi bem ressaltado pelo deputado Bonifácio Mourão – que um jornal
com uma média de circulação de 5.800 exemplares,  coincidentemente,  neste dia,
teve  apenas  100  exemplares.  Quando  o  deputado  Durval  Ângelo  utilizou-se  do
microfone, naquela data, para afirmar que o secretário da Casa Civil havia dito que
tinha o jornal  e que o encaminharia para esta Casa, solicitei,  data venia,  ao líder
deputado Durval Ângelo, que fossem encaminhados os jornais a todos os gabinetes.
Será que a Imprensa Oficial  está economizando,  não pode rodar  mais jornais? O
deputado Felipe Attiê disse aqui que, no próprio órgão, na Cidade Administrativa, local
em que o  Estado gere  suas ações,  não havia  o  jornal,  só havia  no  gabinete  da
presidência desta Casa. Não acho justo a biblioteca, que é um local de estudos e de
pesquisas desta Casa e destes parlamentares, não ter um exemplar, e ele não ter
chegado aos gabinetes de todos os parlamentares. Sr. Presidente, esse é um grave
equívoco  que  estamos  cometendo.  Essas  ações,  posteriormente,  poderão  ser
questionadas judicialmente. Acho que a Mesa, sob a sua liderança e do presidente
Adalclever, que tem tranquilidade, prudência e coerência, deverá analisar, com calma,
e ver a a legalidade do requerimento apresentado pelo deputado Mourão, e que tenho
certeza  que  a  mim  virá  para  ser  deferido;  e  aí  vamos  iniciar  todo  o  processo
novamente.
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O presidente – Posso assegurar ao ilustre deputado que tudo será esclarecido. O
recurso  já  foi  apresentado  e  tramitará  nos  termos  dos  §§1º  a  4º  do  art.  167 do
Regimento Interno.

Encerramento
O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
logo mais, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária
de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 20/5/2015
Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e

os  deputados  Cássio  Soares  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 da deputada Marília Campos,
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 Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais em
relação aos seguintes aspectos: estrutura, implementação, orçamento e execução, a
apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão A
seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: e-mails do Sr. Getúlio
Vargas  Pereira,  em  que  reitera  reclamação  acerca  da  existência  de  carvoarias
próximas  a  bairros  residenciais,  no  Município  de  Funilândia,  e  pede  apoio  dos
membros desta comissão para tomar as providências necessárias; e do Deputado Gil
Pereira,  presidente da Comissão de Minas  e  Energia,  convidando a  participar  da
reunião ordinária do  próximo dia 27,  às  10 horas,  com a finalidade de debater  a
transposição  e  revitalização  do  Rio  São  Francisco.  A presidência  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Joelma Braga Corrêa, coordenadora
estadual  do  Prevfogo,  representando  o  Sr.  Marco  Túlio  Simões  Coelho,
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superintendente  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  Recursos  Naturais
Renováveis de Minas Gerais – Ibama – Superintendência de Belo Horizonte; e os
Srs.  Luiz  Sávio  de  Souza  Cruz,  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável;  Maj.  BM Sérgio José Ferreira, representando o Cel.
BM  Luiz  Henrique  Gualberto  Moreira,  comandante-geral  do  Corpo  de  Bombeiros
Militar  de  Minas Gerais;  Rodrigo Bueno Belo,  diretor  de  Prevenção e Combate a
Incêndios Florestais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável;  e  Marcelo  da  Fonseca,  subsecretário  de  Controle  e  Fiscalização
Ambiental  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na condição
de  coautor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  audiência,  tece  suas
considerações iniciais. Logo após, concede a palavra ao deputado Dilzon Melo e à
deputada  Marília  Campos,  também  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao
debate, para que façam suas considerações iniciais.  Em seguida, 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 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação do Projeto de Lei nº 15/2015 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relatora: deputada Marília Campos). 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 732 e 733/2015.  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
Requerimentos  nºs  1.661  a  1.667,  1.672  e  1.673/2015.  São  recebidos  pela
presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 1.791/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e da deputada Marília
Campos,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  secretaria  de  Estado  de  Defesa
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Social  e  ao  Corpo de Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências
solicitando  esforços  para  a  melhoria  das  condições  de  trabalho  e  o  aumento  do
efetivo  da  corporação,  de  forma  a  contribuir  para  a  melhoria  da  capacidade  de
atendimento nas ações de combate e prevenção dos incêndios florestais no Estado;

nº 1.792/2015, dos deputados Cássio Soares, Dilzon Melo e da deputada Marília
Campos, em que solicitam seja encaminhado à secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão pedido  de  providências  para  que seja garantida a  execução plena dos
recursos  orçamentários  alocados  na  secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável,  em  especial  quanto  à  operacionalização  do
Previncêndio.

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 maio de 2015.
Cássio Soares, presidente – Marília Campos – Inácio Franco – Dilzon Melo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 742/2015

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o Projeto de Lei nº 742/2015, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.345/2014, visa declarar de utilidade pública a
Associação dos Protetores aos Animais de Perdões – Apap –, com sede no Município
de Perdões.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original.  Incumbe a esta comissão emitir
parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei  em análise visa declarar de utilidade pública a Associação dos

Protetores aos Animais de Perdões – Apap –, com sede no Município de Perdões.
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Em sua justificação,  o autor  se refere ao  importante trabalho  desenvolvido  pela
associação  na  cidade  de  Perdões  e  região,  não  só  contribuindo  para  reduzir  os
índices  de  cães  contaminados  com  a  raiva,  o  que  é  uma  forma  de  evitar  a
transmissão  da  doença  para  humanos,  mas  também  atuando  diariamente  na
proteção dos animais vítimas de maus-tratos, providenciando-lhes serviços médico-
veterinários  e  nutrição  adequada.  O  autor  destaca  também  o  papel  da  Apap  no
controle de cães e gatos por meio da realização de castrações, que tem contribuído
para  reduzir  a  população desses  animais  de  rua  no  Município  de  Perdões.  Além
disso,  a  associação  realiza  campanhas  educativas  sobre  cuidados  com  a  fauna
doméstica, sendo ainda responsável por intermediar, facilitar e incentivar processos
de adoção de animais na cidade.

Numa época em que a proteção aos animais tem sido objeto de preocupação na
sociedade e vem sendo amplamente discutida nesta Casa, julgamos meritório conferir
o título de utilidade pública a uma entidade que milita por essa causa.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 742/2015.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 222/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria dos deputados Fred Costa e Paulo Lamac, o Projeto de Lei nº 222/2015

proíbe,  no  Estado,  “a  cobrança  de  qualquer  valor  ou  taxa  pelas  maternidades
particulares com vistas a que o médico que atendeu a parturiente durante os meses
de gestação seja o responsável pelo parto”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  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 aspectos
jurídicos, constitucionais e legais pertinentes, fundamentado nos termos seguintes.
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Fundamentação
A matéria constante no projeto em tela já foi objeto do Projeto de Lei nº 5.286/2014,

o qual, no entanto, não foi analisado por esta comissão, tendo sido arquivado ao final
da legislatura.

A proposição tem por escopo proibir, no âmbito do Estado, a cobrança de qualquer
valor  ou  taxa,  pelas  maternidades  particulares,  para  permitir  que  o  médico  que
atendeu a parturiente durante os meses de gestação seja o responsável pelo parto. A
citada  vedação  refere-se  aos  valores  cobrados  a  título  de  disponibilidade,
independentemente  da  nomenclatura  dada  à  cobrança,  excluídos  os  valores
cobrados por outros serviços ofertados pela maternidade.

O Estado tem competência concorrente para legislar sobre consumo, à luz do art.
24, V, da Constituição Federal. E a proposição objetiva proibir determinada prática
abusiva  do  mercado  de  consumo,  consistente  na  cobrança  da  “taxa  de
disponibilidade”.

Vários questionamentos sobre a citada “taxa de disponibilidade” têm sido feitos por
diversos segmentos da sociedade, tais como consumidores, cooperativas de trabalho
médico (operadoras de planos de saúde), Procons, Ministério Público e associações
de defesa de consumidores.

Os Ministérios Públicos do Distrito Federal, dos estados de Alagoas, Amapá, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraná, Paraíba, Piauí, Rondônia, Roraima e
São Paulo,  reunidos em grupo de trabalho,  emitiram a Recomendação MPCon nº
6/2013,  a  ser  encaminhada  aos  órgãos  públicos  e  entidades  civis  integrantes  do
Sistema  Nacional  de  Defesa  do  Consumidor,  à  Agência  Nacional  de  Saúde
Suplementar – ANS – e ao Conselho Federal de Medicina – CFM –, para que adotem
as medidas necessárias a fim de que os médicos se abstenham de cobrar a “taxa de
disponibilidade”,  pois  seria  uma prática  abusiva,  implicando  quebra  de  contrato  e
podendo gerar três consequências: instauração de processo administrativo perante o
Procon, para aplicação de penalidade administrativa; pedido de descredenciamento
junto à operadora de plano de saúde; e pedido de indenização por  dano moral e
coletivo pelo órgão do Ministério Público.

Parece-nos que a cobrança da “taxa de disponibilidade” constitui prática abusiva
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que deve ser punida nos termos da legislação federal, especialmente o Código de
Defesa  do  Consumidor,  pois,  além  de  colocar  o  consumidor  em  posição  de
desvantagem  exagerada,  a  taxa  em  questão  não  encontra  respaldo  no  contrato
firmado entre a gestante e o seu plano de saúde. E a proposição em causa busca
aprimorar a legislação consumerista.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 222/2015.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Geraldo Pimenta – Elismar

Prado.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE MAIO DE 2015

ATAS
ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 28/5/2015
Presidência dos Deputados Ulysses Gomes e Sargento Rodrigues

Sumário: Comparecimento – Abertura – 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata – 2ª
Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projeto  de  Lei
Complementar nº 38/2015 – Projetos de Lei nºs 1.761 a 1.810/2015 – Requerimentos
nºs 896 a 925/2015 – Requerimentos Ordinários nºs 1.410 a 1.453/2015 – Recurso nº
2/2015 – Proposições não Recebidas: Requerimento da Comissão de Transporte –
Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de Cultura e de Saúde –
Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Professor  Neivaldo  e  Bosco,  da
deputada  Rosângela  Reis  e  dos  deputados  Antônio  Jorge  e  Glaycon  Franco  –
Registro de Presença – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições –
Decisão da Presidência – Comunicação da Presidência – Leitura de Comunicações –
Despacho de Requerimentos: Requerimentos Ordinários nºs 1.410 a 1.430, 1.433 a
1.439, 1.432, 1.453 e 1.440 a 1.446/2015; deferimento – Votação de Requerimentos:
Prosseguimento da votação do Requerimento Ordinário nº 1.176/2015; renovação da
votação;  aprovação –  Requerimentos Ordinários  nºs  1.228 a  1.232,  1.306,  1.320,
1.332, 1.346 e 1.360 a 1.370/2015; aprovação – 2ª Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.620;
discursos  dos  deputados  Gustavo  Corrêa,  Gustavo  Valadares,  João  Leite,  Durval
Ângelo e Bonifácio Mourão; questão de ordem – Encerramento.

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

– Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlete Magalhães
– Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola –
Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Durval Ângelo –
Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Geisa Teixeira – Geraldo



2419
____________________________________________________________________________

Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares –
Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Ivair Nogueira – João Leite – João
Vítor Xavier – Leandro Genaro – Léo Portela – Marília Campos – Missionário Marcio
Santiago  –  Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –  Paulo  Lamac  –  Professor  Neivaldo  –
Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Tiago
Ulisses – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Ulysses Gomes) – Às 14h1min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
–  A deputada Geisa  Teixeira,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à leitura  da ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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 38/2015

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 16/2011)
Dá nova redação ao § 3º do art. 3º da Lei Complementar nº 88, de 12 de janeiro de

2006, que dispõe sobre a instituição e a gestão de região metropolitana e sobre o
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O § 3º do art. 3º da Lei Complementar nº 88, de 12 de janeiro de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º – (...)
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§  3º  –  Somente  será  instituída  região  metropolitana  com  população  superior  a
quinhentos mil habitantes, incluída a população dos municípios que integram o seu
respectivo  colar  metropolitano,  conforme  levantamento  constante  do  parecer
técnico.”.

Art. 2º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Neilando Pimenta
Justificação:  O  objetivo  desta  proposição  é  possibilitar  a  instituição  de  região

metropolitana com população superior a 500 mil habitantes, incluída a população do
respectivo colar metropolitano, conforme levantamento constante do parecer técnico.

Conforme estabelece a  Lei  Complementar  nº  88,  de  12/1/2006,  a  instituição de
região  metropolitana  objetiva  a  integração,  a  organização,  o  planejamento  e  a
execução de funções públicas de interesse comum entre municípios limítrofes (art. 2º,
caput), com vistas ao desenvolvimento econômico e social da sua região (parágrafo
único).

Ocorre que a referida legislação veda a instituição de região metropolitana com
menos de 600 mil habitantes, de modo a também desconsiderar a população dos
municípios integrantes do seu colar metropolitano.

Como  disposto  em  seu  art.  9º,  no  capítulo  dedicado  à  gestão  de  região
metropolitana, “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).

Ora,  a  própria  lei  complementar  em  estudo  dispõe  de  mecanismo  destinado  à
integração  dos  municípios  que  compõem  o  colar  metropolitano,  dado  o
reconhecimento  da  sua importância  para  o cumprimento satisfatório  dos objetivos
principais da região metropolitana a ser instituída, sendo questão de justiça a inclusão
dos seus habitantes nos levantamentos populacionais e de crescimento demográfico
constantes do parecer técnico (art. 3º, I).

Portanto, para que os objetivos relacionados pela mencionada lei, quais sejam o da
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partilha equilibrada de benefícios, a definição de políticas compensatórias dos efeitos
de sua polarização e o estabelecimento do planejamento de médio e longo prazos,
possam de fato proporcionar o seu efetivo desenvolvimento, se faz mister a alteração
legislativa ora proposta.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste meu 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 1.761/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.197/2012)

Dispõe sobre o transporte de explosivos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Esta lei estabelece condições para o transporte de explosivos.
Parágrafo único – Entende-se por explosivos aqueles produtos assim definidos em

legislação federal específica.
Art. 2º – Todo veículo de carga que transporte explosivo deve contratar serviço de

escolta de segurança e ser equipado com mecanismo rastreador.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  É  evidente  a  expansão  da  indústria  química,  e  a  produção  de

explosivos tem aumentado, tendo em vista a intensa atividade mineradora no Estado,
que possui expressiva demanda desse produto.

Entretanto, o desvio de sua utilidade principal tem repercutido nos noticiários de
todo o País, ou seja, a sua utilização criminosa por quadrilhas especializadas em
roubos de bancos e caixas eletrônicos.

No dia 22/5/2012, os jornais Estado de Minas, Hoje em Dia e O Tempo noticiaram o
roubo de 374kg de dinamite e 272 detonadores de uma mineradora em Contagem.
Na  semana  anterior,  um  terminal  eletrônico  foi  destruído  e  R$8.000,00  foram
roubados nesse mesmo município.

Nessa  perspectiva,  o  controle  do  transporte  desse  produto  perigoso  mostra-se
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fundamental para a redução do roubo e do desvio dessa carga que representa grave
perigo para a vida das pessoas e também para a segurança pública.

Levantamento realizado pelo Exército constatou que o crescimento do roubo desse
material aumentou 170% entre 2009 e 2010 no Brasil. O material  contrabandeado
chega  às  mãos  de  quadrilhas  para  o  roubo  de  caixas  eletrônicos  e  agências
bancárias, ou seja, uma nova modalidade de execução criminosa está se instalando
em todo o País.

Nesses termos, conto com 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 1.762/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.983/2014)

Dispõe sobre a regulamentação do circo e da atividade circense no Estado e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – O circo e a atividade circense, como forma de expressão reconhecida

como  patrimônio  cultural  brasileiro,  nos  termos  do  art.  216  da  Constituição  de
República, e como patrimônio cultural mineiro, nos termos do art. 208 da Constituição
do Estado, atenderão aos princípios desta lei.

Art.  2º  – Para os efeitos desta lei,  é considerada atividade circense a atividade
permanente de caráter itinerante que integra o patrimônio imaterial brasileiro, em que
se cria, interpreta e executa obra de caráter artístico-cultural, podendo-se incluir em
seus  espetáculos  números  acrobáticos,  malabarismos,  pantomimas,  ilusionismo,
performances cômicas ou dramáticas, no picadeiro ou em forma aérea.

§ 1° – As denominações e as descrições das funções em que se desdobram as
atividades dos trabalhadores circenses serão definidas em legislação federal.

§ 2° – Para a garantia de sua sobrevivência e complementação de renda, os circos
instalados poderão locar suas dependências a outras performances artísticas, como
shows diversos, música, teatro, danças e oficinas artísticas.

Art. 3º – O circo, a empresa circense ou os profissionais do circo, pessoa física ou
jurídica, constarão em cadastro do governo do Estado com a finalidade de planejar,
coordenar e articular a execução de políticas para o setor.
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Art. 4° – O circo deve ser licenciado para funcionamento no âmbito estadual em
substituição à licença municipal.

Art.  5º  –  O  circo  deve  apresentar  plano  de  prevenção  e  combate  a  incêndios
homologado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Parágrafo único – Mantendo-se as mesmas condições da estrutura do circo e do
local, o plano de prevenção e combate a incêndios prevalecerá em todo o Estado.

Art. 6º – As ações estaduais na área de assistência social ao circo serão adequadas
à atividade circense.

Art. 7º – O Estado fará gestões junto aos municípios mineiros a fim de garantir o
direito ao trabalho dos circenses, a reserva de áreas com infraestrutura destinadas à
instalação  de  circos  nos  projetos  de  urbanização  e  de  unidades  escolares  e  ao
desenvolvimento  de  programas  de  construção  de  teatros  municipais,  teatros  de
arena, cinema em condições de recepção, exibição e apresentações profissionais ou
áreas para a prática artística comunitária.

Art.  8º  –  Os  filhos  dos  profissionais  de  que  trata  esta  lei,  cuja  atividade  seja
itinerante,  terão assegurada a transferência da matrícula e consequente vaga nas
escolas públicas locais de 1° e 2° graus e autorizada nas escolas particulares desses
níveis, mediante apresentação da escola de origem.

Parágrafo único – Havendo necessidade de cessão de profissional do magistério
para o atendimento do disposto no caput do artigo, esta se dará com todos os direitos
e vantagens do cargo, como se em exercício em unidade do sistema estadual de
ensino.

Art. 9º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias
após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: O circo é uma manifestação cultural que iniciou sua trajetória no Brasil

no início século XIX, com a vinda de famílias circenses europeias que apresentavam
seus espetáculos de cidade em cidade e contribuíram para a formação das primeiras
famílias circenses nacionais, principais responsáveis pela popularização dessa arte
no  Brasil.  A magia  do  circo,  com  seus  espetáculos  multicoloridos,  traz  alegria  e
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encantamento para milhões de brasileiros que guardam na memória a emoção da
chegada do circo em suas cidades e da diversão que proporciona a toda a família.

No entanto, desde a segunda metade do século XX, mudanças no desenho social
urbano, com o avanço das migrações internas, aliado à expansão de novas formas de
entretenimento decorrentes do avanço tecnológico, podem ter causado a perda de
espaço do circo.

A queda no faturamento das bilheterias e as dificuldades pelas quais passam as
pequenas e tradicionais famílias circenses, que levam uma vida nômade, podem ser
apontadas como causas dos problemas enfrentados pelas famílias para garantir  o
mínimo necessário à sobrevivência.

Entre  os  obstáculos  com  que  se  deparam  as  famílias  circenses  e  outros
profissionais que desenvolvem atividades de diversão itinerantes, merece destaque a
falta de espaços adequados para montagem dos circos,  que podem variar de um
lugar  para  outro;  a  dificuldade  de  acesso  a  incentivos  culturais,  haja  vista  as
especificidades  da  atividade  circense;  a  dificuldade  de  acesso  a  direitos  sociais
básicos, como saúde, educação, trabalho e moradia.

A fim de contribuir  para a melhoria da qualidade de vida, a inserção social  dos
artistas  circenses  e  sua  família  e  regulamentar  a  atividade  circense  no  Estado,
apresentamos este projeto de lei e contamos com sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.763/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.181/2014)

Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Padre Germano – Casa de Repouso
Ana de Souza e Silva, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita Padre Germano –

Casa de Repouso Ana de Souza e Silva, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
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Justificação: O Grupo Espírita Padre Germano – Casa de Repouso Ana de Souza e
Silva  está  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  16/9/1993  e  realiza  suas
atividades dentro do previsto em seu estatuto social.

É importante destacar que a entidade é uma sociedade civil de direito privado, sem
fins lucrativos, de caráter científico, filosófico e religioso, beneficente, educacional,
cultural e de assistência social.

Obedecendo  aos  critérios  da  Lei  nº  12.972,  de  27  de  julho  de  1998,  não  são
distribuídos  lucros,  vantagens  ou  dividendos  a  dirigentes,  associados  ou
mantenedores, sob nenhuma forma ou a qualquer pretexto, conforme comprova o art.
22 do estatuto social da entidade.

Nesses termos, observados os requisitos legais e verificada a importância do Grupo
Espírita Padre Germano – Casa de Repouso Ana de Souza e Silva para a sociedade
mineira, conto com 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 1.764/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.121/2012)

Dispõe sobre a coleta de sangue e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Esta lei dispõe sobre a captação, proteção ao doador e ao receptor, coleta,

processamento,  estocagem,  distribuição  e  transfusão  do  sangue,  de  seus
componentes  e  derivados,  seja  por  pessoas  físicas,  seja  jurídicas,  em  caráter
eventual ou permanente.

Art. 2º – É vedada a compra, a venda ou qualquer outro tipo de comercialização de
hemoderivados.

Parágrafo  único  –  Não  se  considera  comercialização  a  cobrança  de  valores
referentes a insumos, materiais, exames sorológicos, imunoematológicos e demais
exames laboratoriais definidos pela legislação competente, realizados para a seleção
do  sangue,  componentes  ou  derivados,  bem  como  valores  pagos  por  serviços
médicos prestados na assistência aos pacientes e aos doadores.
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Art.  3º  –  Para  efeitos  desta  lei,  entende-se  por  sangue,  componentes  e
hemoderivados os produtos e subprodutos originados do sangue humano venoso,
placentário  ou  de  cordão  umbilical,  indicados  para  diagnóstico,  prevenção  e
tratamento de doenças e os reagentes e insumos para diagnóstico que são produtos
e subprodutos de uso laboratorial oriundos do sangue total e de outras fontes, assim
definidos:

I – sangue: a quantidade total de tecido obtido na doação;
II – componentes: os produtos oriundos do sangue total ou do plasma, obtidos por

meio de processamento físico;
III – hemoderivados: os produtos oriundos do sangue total ou do plasma, obtidos

por meio de processamento físico-químico ou biotecnológico.
Art. 4º – São atividades hemoterápicas, para os fins desta lei, todo o conjunto de

ações referentes ao exercício das especialidades previstas em normas técnicas ou
regulamentos do Ministério  da Saúde,  além da proteção específica ao doador,  ao
receptor e aos profissionais envolvidos, compreendendo:

I – captação, triagem clínica, laboratorial, sorológica, imunoematológica e demais
exames laboratoriais do doador e do receptor, coleta, identificação, processamento,
estocagem,  distribuição,  orientação  e  transfusão  de  sangue,  componentes  e
hemoderivados, com finalidade terapêutica ou de pesquisa;

II – orientação, supervisão e indicação da transfusão do sangue, seus componentes
e hemoderivados;

III  –  procedimentos  hemoterápicos  especiais,  como  aféreses,  transfusões
autólogas,  de  substituição  e  intrauterina,  criobiologia  e  outros  que  advenham  de
desenvolvimento científico e tecnológico, desde que validados pelas normas técnicas
ou regulamentos do Ministério da Saúde;

IV – controle e garantia de qualidade dos procedimentos, equipamentos reagentes
e correlatos;

V – prevenção, diagnóstico e atendimento imediato das reações transfusionais e
adversas;

VI  –  prevenção,  triagem,  diagnóstico  e  aconselhamento  das  doenças
hemotransmissíveis;
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VII – proteção e orientação do doador inapto e seu encaminhamento às unidades
que  promovam  sua  reabilitação  ou  promovam  o  suporte  clínico,  terapêutico  e
laboratorial necessário ao seu bem-estar físico e emocional.

§ 1º  – A hemoterapia é uma especialidade médica, estruturada e subsidiária  de
diversas ações médico-sanitárias corretivas e preventivas de agravo ao bem-estar
individual e coletivo, integrando indissoluvelmente o processo de assistência à saúde.

§ 2º – Os órgãos e as entidades que executam ou venham a executar atividades
hemoterápicas estão sujeitos, obrigatoriamente, à autorização anual concedida, em
cada  nível  de  governo,  pelo  órgão  de vigilância  sanitária,  obedecidas  as  normas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Art. 5º – São diretrizes a serem observadas no processo de coleta de sangue e
seus hemoderivados:

I – universalização do atendimento à população;
II – utilização exclusiva da doação voluntária, não remunerada, do sangue, cabendo

ao  poder  público  estimulá-la  como  ato  relevante  de  solidariedade  humana  e
compromisso social;

III – proibição de remuneração ao doador pela doação de sangue;
IV – proibição da comercialização da coleta, do processamento, da estocagem, da

distribuição e da transfusão do sangue, dos componentes e hemoderivados;
V  –  permissão  de  remuneração  dos  custos  dos  insumos,  reagentes,  materiais

descartáveis e da mão de obra especializada, inclusive remuneração dos médicos, na
forma do regulamento desta lei e das normas técnicas do Ministério da Saúde;

VI – proteção da saúde do doador e do receptor mediante informação ao candidato
à doação sobre os procedimentos a que será submetido, os cuidados que deverá
tomar e as possíveis reações adversas decorrentes da doação, bem como qualquer
anomalia importante identificada por ocasião dos testes laboratoriais, garantindo-lhe o
sigilo dos resultados;

VII  –  obrigatoriedade  de  responsabilidade,  supervisão  e  assistência  médica  na
triagem  de  doadores,  que avaliará  seu  estado  de  saúde,  na  coleta  de  sangue e
durante o ato transfusional, assim como no pré e pós-transfusional imediatos;

VIII – direito a informação sobre a origem e procedência do sangue, componentes e
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hemoderivados, bem como sobre o serviço de hemoterapia responsável pela origem
destes;

IX  –  participação  de  entidades  civis  no  processo  de  fiscalização,  vigilância  e
controle  das  ações  desenvolvidas  no  âmbito  do  Sistema  Estadual  de  Sangue,
Componentes e Hemoderivados;

X – obrigatoriedade para que todos os materiais ou substâncias que entram em
contato  com  o  sangue  coletado,  com  finalidade  transfusional,  bem  como  seus
componentes e derivados, sejam estéreis, apirogênicos e descartáveis;

XI  –  segurança  na  estocagem  e  no  transporte  do  sangue,  componentes  e
hemoderivados, na forma das normas técnicas do Ministério da Saúde;

XII – obrigatoriedade de testagem individualizada de cada amostra ou unidade de
sangue coletado, sendo proibida a testagem de amostras ou unidades de sangue em
conjunto,  a  menos  que  novos  avanços  tecnológicos  a  justifiquem,  ficando  a  sua
execução subordinada a portaria específica do Ministério da Saúde.

Art. 6° – São objetivos a serem seguidos pela Secretaria de Estado de Saúde, no
âmbito de suas competências institucionais:

I – incentivo às campanhas educativas de estímulo à doação regular de sangue;
II – recrutamento, triagem clínica e laboratorial  do doador, coleta, fracionamento,

processamento,  estocagem,  distribuição,  provas  imunoematológicas,  utilização  e
descarte de sangue, componentes e hemoderivados;

III  –  verificação  e  aplicação  permanente  de  métodos  e  ações  de  controle  de
qualidade do sangue, componentes e hemoderivados;

IV – instituição de mecanismos de controle do descarte de todo o material utilizado
na atividade hemoterápica,  para que se evite a contaminação ambiental,  devendo
todos os materiais  e substâncias que entram em contato com o sangue coletado,
seus componentes e hemoderivados, ser esterilizados ou incinerados após seu uso;

V  –  fiscalização  da  utilização  ou  estocagem  do  sangue,  componentes  e
hemoderivados em todas as instituições públicas ou privadas que exercem atividade
hemoterápica;

VI – implementação, acompanhamento e verificação da observância das normas
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relativas  à  manutenção  de  equipamentos  e  instalações  físicas  dos  órgãos  que
integram o processo de coleta, armazenamento e transporte de sangue;

VII  –  orientação  e  apoio  aos  casos  de  reações  transfusionais  e  doenças  pós-
transfusionais do sangue, seus componentes e hemoderivados;

VIII  – participação na formação e no aperfeiçoamento de recursos humanos em
hemoterapia e hematologia;

IX  –  ensino,  pesquisa  e  desenvolvimento  tecnológico  em  hemoterapia  e
hematologia;

X  –  implementação  de  sistemas  informatizados  com  vistas  à  formação  e
estruturação  de  banco  de  dados  e  disseminação  de  informações  tecnológicas,
operacionais e epidemiológicas;

XI  –  produção  de  derivados  industrializados  de  plasma e  reagentes,  para  uso
laboratorial  em  hemoterapia  e  em  hematologia  e  autorização  para  aquisição  de
antissoros ou outros produtos derivados do sangue, essenciais para a pesquisa e o
diagnóstico.

Art.  7° – A coleta de sangue humano e hemoderivados pode ser realizada pelo
poder público ou pela iniciativa privada mediante autorização a ser concedida pela
Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 8° – Os bancos de sangue, os serviços de hemoterapia e outras entidades afins
ficam obrigados a proceder ao cadastramento dos doadores e a realizar provas de
laboratório, visando a prevenir a propagação de doenças transmissíveis através do
sangue ou de suas frações.

Art. 9° – O cadastro a que se refere o  caput do art. 8° deverá conter o nome do
doador, sexo, idade, local de trabalho, tipo e número de documento de identidade,
histórico  patológico,  data  da  coleta  e  os  resultados  dos  exames  de  laboratório
realizados no sangue coletado, sem prejuízo de outros elementos determinados pelo
Ministério da Saúde.

Parágrafo único – Será recusado o doador que não fornecer corretamente os dados
solicitados.

Art. 10 – Os exames laboratoriais necessários, definidos pelo Ministério da Saúde,
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são de observação compulsória na coleta do sangue e têm como objetivo preservar a
saúde e evitar a propagação de doenças.

Art. 11 – O sangue coletado que apresentar pelo menos uma prova laboratorial de
contaminação não poderá ser utilizado, no seu todo ou em suas frações, devendo ser
desprezado, salvo se destinado a fins de pesquisa científica.

Art.  12 – Compete à Secretaria  de Estado de Saúde a fiscalização do disposto
nesta lei e em conformidade com as normas do Ministério da Saúde.

Art. 13 – Os órgãos, entidades e profissionais médicos habilitados na forma da lei,
que executam atividades hemoterápicas estão sujeitos, obrigatoriamente, à licença
concedida pelo órgão de vigilância sanitária competente da Secretaria de Estado de
Saúde.

Art. 14 – As licenças ficarão condicionadas à satisfação das seguintes exigências,
conforme o tipo de serviço, organização ou estabelecimento:

I – apresentação dos atos constitutivos e comprobatórios da representação legal, no
caso de órgãos e entidades;

II  –  comprovação da habilitação legal  dos responsáveis  técnicos pelo  órgão ou
entidade ou do médico que exerça a atividade hemoterápica;

III  –  disponibilidade  de  pessoal  qualificado,  em  número  suficiente,  para  o
desempenho das diversas tarefas a que se proponha;

IV  –  apresentação  de  condições  ambientais  e  de  infraestrutura  operacional
satisfatórias;

V – capacitação para realizar exames e análises de laboratório necessários;
VI – atribuição da direção técnica a um médico com o título de especialização em

hemoterapia,  hematologia,  ou  que  tenha  realizado  estágio  correspondente,
devidamente comprovado;

VII – existência de técnico responsável pelo recebimento e conservação do material
destinado à coleta e à manipulação do sangue;

VIII – existência de locais, equipamentos e materiais reservados à coleta de sangue
e à garantia do tratamento asséptico do sangue, seus componentes ou derivados,
bem como para conservação dos diversos produtos;
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IX – apresentação de locais apropriados destinados aos exames exigidos para os
doadores de sangue e para o repouso e restauração destes;

X – atendimento de outras  condições que venham a ser estabelecidas em atos
próprios do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde.

Art.  15  –  A  inobservância  das  normas  desta  lei  acarretará  a  suspensão  do
funcionamento  da  entidade infratora  por  um período de trinta  dias  e,  no caso de
reincidência, o cancelamento da autorização de seu funcionamento, sem prejuízo da
responsabilidade penal dos seus diretores ou responsáveis.

Art. 16 – O processamento do sangue, componentes e hemoderivados, bem como
o  controle  sorológico  e  imunoematológico  poderão  ser  da  responsabilidade  de
profissional  farmacêutico,  médico  hemoterapeuta,  biomédico  ou de profissional  da
área de saúde com nível universitário, com habilitação em processos produtivos e de
garantia e certificação de qualidade em saúde.

Art. 17 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  Doar  sangue é,  para o doador,  um ato  de  solidariedade e,  para  o

paciente, representa muitas vezes um fator determinante entre a vida e a morte.
Estudos indicam que, em países desenvolvidos, entre 7 e 8% da população tem o

hábito de doar sangue, e, no Brasil, esse percentual é de apenas 2%. Em um país
com dimensões continentais e populoso como o Brasil, é incoerente a limitação do
número de centros  de  coleta  e  estoque de sangue e  hemoderivados,  devendo a
administração pública, quando for conveniente e atendendo aos requisitos desta lei,
conceder e autorizar a coleta desse tipo de material por particulares.

Esta  lei  visa,  portanto,  à  regulamentação  da  possibilidade  de  haver  centros  de
coleta  e  estocagem de sangue por  pessoas  físicas ou  jurídicas  constituídas  para
tanto,  seja  através  de  laboratórios,  seja  de  centros  de  saúde  credenciados  e
licenciados para tal atividade.

Nesses termos conto com a aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.765/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.275/2012)

Altera a Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que dispõe sobre estágio para
estudante em órgão e entidade da administração pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 4° da Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, fica acrescido do

seguinte § 2°, ficando o parágrafo único renumerado como § 1°:
“Art. 4º – (...)
§ 2° – a bolsa de estudos ou outra contraprestação prevista no inciso II deste artigo

não poderão ser inferiores ao salário mínimo nacional.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  De  acordo  com  a  Lei  nº  11.788,  de  25/9/2008,  o  estágio  é  ato

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à
preparação  de  estudantes  para  o  trabalho  produtivo.  O  objetivo  do  estágio  é  o
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização
curricular, com vistas ao desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o
trabalho (art. 1°, §§ 1° e 2°, da Lei nº 11.788).

Podem ser contratados como estagiários estudantes que estiverem frequentando o
ensino regular em instituições de ensino superior, educação profissional, de ensino
médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade
profissional da educação de jovens e adultos, conforme dispõe o art. 1° da Lei de
Estágio.

A concessão de bolsa é obrigatória nas hipóteses de estágio não obrigatório, bem
como de auxílio-transporte, nos termos do art. 12 dessa lei. O objetivo dessa bolsa é,
portanto, auxiliar o estudante em seus gastos com a educação, ou seja, com material
escolar,  transporte,  etc.  O  que  ocorre,  entretanto,  é  uma concessão  aquém  das
necessidades do estudante, que, muitas vezes, não pode contar com a ajuda dos
pais ou dos responsáveis no custeio de sua educação.

Ademais, a contratação de estagiários é uma opção economicamente vantajosa aos
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contratantes, visto que os estagiários podem desenvolver um trabalho qualitativa e
quantitativamente  muito  próximo  ou  até  igual  ao  trabalho  de  um  funcionário
contratado sob o regime celetista. Essa interpretação está em desconformidade com
a teleologia da norma, visto que, como já foi dito, o objetivo do estágio é preparar o
estudante para a vida profissional, sendo incompatível a sua contratação com o fito
de reduzir gastos, mas sim de contribuir para sua formação profissional.

O  estágio  deve  ser  entendido  como uma possibilidade  de  aperfeiçoamento  da
preparação do estudante  para o exercício profissional  e,  ao mesmo tempo,  como
elemento que favorece a continuidade dos estudos, já que lhe permite auferir algum
tipo de renda, por meio da bolsa prevista na legislação, o que gera um duplo impacto
social, de um lado, promovendo a permanência do estudante na escola, e, do outro,
aprimorando a sua formação, com benefícios para toda a sociedade.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.766/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.126/2014)

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação
tributária do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Ficam acrescidos os seguintes parágrafos ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975:
“Art. 12 – (...)
§ … – Fica o Poder  Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para 0% (zero por cento) a carga tributária nas
operações  internas  com  preparados  antissolares  que  não  possuam  propriedades
bronzeadoras.

§  … –  Para  fins  de  compensação  da  perda  de  receita  tributária  resultante  do
disposto no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a aumentar a carga
tributária nas operações internas com preparados bronzeadores.”.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Ulysses Gomes
Justificação: A incidência do câncer de pele dobrou nos últimos 10 anos no Brasil.

Estudo divulgado pelo Ministério da Saúde estima que haverá 576.580 novos casos
de câncer diagnosticados no país neste ano. A previsão, de acordo com o governo, é
que o tumor  de pele não melanoma, considerado o mais  frequente na população
feminina  e  masculina,  atinja  182  mil  pessoas,  equivalente  a  31,5%  do  total  de
cânceres, superando em muito os demais casos, como próstata (69 mil) ou mama (57
mil).

Em  Minas  Gerais,  e  na  capital  Belo  Horizonte,  as  estatísticas  seguem  padrões
semelhantes aos registrados no Brasil em geral.

Segundo especialistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Brasil, por ficar
entre  trópicos,  recebe  radiação  muito  forte  de  raios  ultravioleta,  que  levam  ao
aparecimento desse tipo de câncer com incidência muito alta. Estudos sobre o tema,
como os do Instituto Nacional do Câncer, apontam o câncer de pele como o tipo de
maior  incidência no Brasil  –  25% de todos os tumores malignos está diretamente
relacionado à exposição ao sol.

No  caso  das  pessoas  com  lúpus,  com  sensibilidade  ao  sol  e  à  claridade,  é
necessário usar protetor ou filtro solar mesmo nos dias nublados e na sombra de uma
forma geral. O seu uso permanente reduz os procedimentos cirúrgicos, tratamentos,
reabilitação e afastamentos do trabalho.

A partir de 2004, o governo federal, através do Decreto n° 5.282, de 2004, reduziu a
zero  a  alíquota  de  IPI  para  protetores  solares  que  não  possuem  propriedades
bronzeadoras, considerado-os produtos fundamentais ao combate do câncer de pele
e outras enfermidades.

Atualmente,  tramita  na  Câmara  o  Projeto  de  Lei  nº  5.734/2013,  de  autoria  do
senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), que permite a oferta de protetores solares à
população  pelo  programa  Farmácia  Popular  do  Brasil,  criado  para  fornecer
medicamentos  essenciais  a  baixo  custo.  Em  alguns  entes  federados  já  foram
aprovadas  leis  que  obrigam  as  empresas  a  fornecer  protetor  solar  para  seus
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funcionários  que  ficam  expostos  aos  raios  solares  por  30  minutos  ou  mais
diariamente.

É,  portanto,  justificável  e  urgente  a  alteração da  legislação  tributária  em  Minas
Gerais, que continua classificando o filtro solar na categoria de perfumes, cosméticos
e produtos de toucador, com alíquota de ICMS de 25%.

–  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 1.767/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.851/2014)

Declara de utilidade pública o 88º Grupo Escoteiro Bom Despacho, com sede no
Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o 88º Grupo Escoteiro Bom Despacho,

com sede no Município de Bom Despacho.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  O  88º  Grupo  Escoteiro  Bom  Despacho  está  em  pleno  e  regular

funcionamento desde 14/5/1984 e realiza suas atividades conforme o previsto em seu
estatuto social.

É importante destacar que o 88º Grupo Escoteiro Bom Despacho é uma entidade
civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  educacional,  cultural,
beneficente, filantrópico e comunitário, destinada à prática do escotismo. Seu estatuto
veda expressamente a prática de quaisquer atividades de cunho político-partidário ou
que impeçam a liberdade de culto.

Obedecendo aos critérios  da Lei  nº  12.972,  de  27/7/1998,  que “dispõe sobre a
declaração  de  utilidade  pública  e  dá  outras  providências”,  o  estatuto  social  da
entidade, em seu art. 21, deixa claro que não serão distribuídos lucros, vantagens ou
bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma ou a
qualquer pretexto.

Nesses termos, observados os requisitos legais e verificada a importância do 88º
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Grupo Escoteiro Bom Despacho 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
Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.768/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.759/2013)

Obriga as farmácias a incluírem a bula magistral em medicamentos manipulados.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Ficam  as  farmácias  obrigadas  a  incluírem  a  bula  magistral  em

medicamentos manipulados.
Parágrafo único – Para os fins desta lei, considera-se bula magistral o conjunto de

orientações  farmacêuticas  impressas  separadamente,  que  devem  acompanhar  o
medicamento manipulado, observado o disposto no parágrafo único do art. 2º.

Art. 2º – Atendidas as especificações impostas pela legislação federal,  além das
informações contidas na rotulagem do medicamento a bula magistral de que trata o
art. 1º deverá conter as seguintes informações ao paciente consumidor, que devem
ser apresentadas de maneira clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa:

I – como o medicamento deve ser usado;
II – cuidados na gravidez;
III – cuidados na amamentação;
IV – o que fazer se o usuário se esquecer de usar o medicamento;
V – o que fazer se for usada uma grande quantidade do medicamento de uma só

vez;
VI – reações indesejáveis;
VII – onde, como e por quanto tempo o medicamento pode ser guardado;
VIII – outras informações importantes saber sobre o medicamento.
Parágrafo único – Cabe à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais,  no

prazo de cento e oitenta dias, definir a forma e o conteúdo das bulas magistrais nos
limites do que dispõe esta lei.
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Art. 3º – Além das especificações constantes do artigo anterior,  a bula magistral
deverá conter as seguintes frases de alerta:

I – manter o medicamento em embalagem original, fechado e guardado longe da
luz, do calor e da umidade excessivos;

II – não guardar o medicamento em armários de banheiro, perto de pias e lavatórios
ou próximo a material de limpeza;

III  –  manter  o  medicamento  sempre  fora  do  alcance  de  crianças  e  animais
domésticos;

IV – não usar medicamentos sem orientação profissional;
V – em caso de reações indesejáveis, suspender o uso do medicamento e procurar

orientação profissional;
VI – não utilizar medicamento com data de validade vencida;
VII  –  não  usar  medicamentos  durante  a  gravidez  e  lactação,  sem  orientação

profissional;
VIII – não ingerir bebida alcoólica durante o tratamento;
IX  –  em  caso  de  alteração  da  cor,  cheiro,  consistência  ou  sabor,  procurar  um

farmacêutico para esclarecimentos;
X – nunca dar  nem aceitar  o  medicamento  de outra pessoa.  Apesar  de  alguns

sintomas serem parecidos, o tipo de medicamento e a dose de que cada pessoa
necessita podem ser diferentes;

XI – usar o medicamento corretamente, conforme a indicação; a falha no uso do
medicamento poderá acarretar problemas e pôr em risco a saúde do paciente;

XII – o uso deste medicamento associado a outros medicamentos e alimentos deve
seguir orientação profissional.

Art.  4º  –  Todo  medicamento  manipulado  deve  conter  no  rótulo  o  nome  do
profissional que o indicou, o nome do paciente, o número de registro da formulação
no livro de receituário, a data da manipulação, o prazo de validade, o componente da
formulação com as respectivas quantidades, o número de unidades,  o peso ou o
volume, a posologia, o nome e o endereço completo do estabelecimento, o registro
no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –  CNPJ  –,  o  nome  do  farmacêutico
responsável  técnico  da  farmácia,  com  o  respectivo  número  de inscrição  junto  ao



2438
____________________________________________________________________________

Conselho Regional de Farmácia e, ainda, ser observada a legislação federal sobre o
tema.

Art. 5º – Para os efeitos desta lei, considera-se que toda a farmácia deve estar sob
a  responsabilidade  técnica  direta  de  um  profissional  farmacêutico,  legalmente
habilitado, com responsabilidade pelas informações contidas nas bulas magistrais, no
que lhe couber.

Art.  6º – As farmácias de manipulação terão o prazo de cento e oitenta dias, a
contar da data da publicação da regulamentação prevista no parágrafo único do art.
2º, para se adequarem às disposições desta lei.

Art. 7º – O descumprimento desta lei sujeita o infrator às sanções previstas nas Leis
Federais nºs 8.078, de 1990, e 6.437, de 1977, bem como na Lei nº 13.317, de 1999.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: Este projeto de lei  pretende obrigar as farmácias de manipulação a

incluírem bula magistral em medicamentos manipulados, como forma de garantir ao
consumidor não só o direito a uma saúde de qualidade, mas também à informação.

Os medicamentos industrializados, produzidos em grande escala, devem possuir
bula com a finalidade de esclarecer aos pacientes sobre as reações, indicações e
demais  informações  importantes  para  o  conhecimento  do  medicamento.  Já  os
medicamentos  manipulados,  embora  possam  causar  os  mesmos  danos  à  saúde
quando utilizados  de forma incorreta,  não são obrigados  a  possuir  bula  como os
medicamentos industrializados.

Ora,  é  questionável  o  motivo  de os medicamentos manipulados  não  possuírem
bula. Acreditamos que se devem prestar informações de interesse ao consumidor,
ainda mais no que se refere a um produto que poderá causar danos à sua saúde, se
ministrado de forma incorreta. Sendo assim, apresentamos este projeto de lei como
forma de corrigir esse problema e garantir ao consumidor seu direito à informação.

Quanto ao aspecto legal, entendemos que este projeto de lei está amparado pela
Carta Mineira, que em seu art. 10, inciso XV, alínea “h”, prevê:

"Art. 10 – Compete ao Estado:
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(...)
XV – legislar privativamente nas matérias de sua competência e, concorrentemente

com a União, sobre:
(...)
h) responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico".
Quanto à competência concorrente, a União já editou a Lei Federal n° 8.078, de 11

de setembro de 1990, que institui o Código de Defesa do Consumidor, e esclarece em
seu art. 6º, inciso III:

“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 apresentam”.

Dessa forma, acreditamos que não há qualquer óbice legal para a aprovação deste
projeto de lei. Temos que destacar que no Estado do Paraná já está em vigor a Lei nº
17.051,  de  2012,  que  prevê  as  mesmas  obrigações  que  aqui  propomos  para  os
fabricantes  de  medicamentos  manipulados.  Essa  lei  vem  sendo  bastante
parabenizada por trazer uma iniciativa pioneira em todo o território nacional.

A regulamentação proposta tem caráter preventivo e informativo, e visa garantir os
direitos à saúde e à informação ao povo mineiro. Sendo assim, convoco todos os
Parlamentares desta Casa a apoiarem a presente proposição.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Doutor
Wilson Batista. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 30/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.769/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.688/2013)

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Palavra Viva, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Palavra

Viva, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: A Comunidade Terapêutica Palavra Viva, fundada em Belo Horizonte

em 15/6/2008, tem por finalidade a prestação de serviços de tratamento terapêutico e
assistência  social  gratuita  a  jovens  ou  adultos  dependentes  químicos,  do  sexo
masculino,  viciados  em  drogas  lícitas  e  ilícitas.  Também  estende  sua  assistência
social a pessoas e famílias carentes, com o objetivo de divulgar os ensinamentos
bíblicos.

Conforme os arts. 28, 29 e 32, §§ 1º e 2º, de seu estatuto social, nenhum de seus
membros,  diretores,  colaboradores ou  conselheiros  receberá remuneração,  nem a
entidade distribuirá lucros, sendo todas as rendas apuradas revertidas em prol do
atendimento gratuito e beneficente da instituição. Além disso, em caso de dissolução
da entidade, os bens remanescentes serão destinados a outra instituição congênere,
com personalidade jurídica.

Pelos motivos expostos, conto com a aprovação deste projeto, tendo em vista a
importância dessa entidade para o Estado.

–  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 1.770/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.232/2014)

Declara de utilidade pública a Fazenda da Esperança São Frei Galvão, com sede
no Município de Guarará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  – Fica declarada de utilidade pública a Fazenda da Esperança São Frei

Galvão, com sede no Município de Guarará.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: A Fazenda da Esperança, obra social conhecida nacionalmente desde
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23/8/2010, tem sede no Município de Guarará com o nome Fazenda da Esperança
São Frei Galvão.

Essa  instituição,  que  ajuda  muitos  cidadãos  de  Guarará,  tem  por  finalidades  a
prestação de serviços socioassistenciais  de  proteção  básica  e  de  proteção social
especial a pessoas em situação de exclusão e de risco social, como dependentes
químicos  e  alcoólatras,  presidiários,  portadores  do  vírus  HIV,  mulheres,  crianças,
adolescentes e famílias em situação de risco decorrente da pobreza ou violação de
seus direitos, pessoas em situação de rua ou qualquer outro grupo em situação de
vulnerabilidade,  buscando ser  uma resposta aos problemas sociais  e contribuindo
para que se realize a fraternidade entre os homens.

Além  disso,  a  referida  entidade  dedica-se  à  orientação  e  divulgação  de  seus
métodos  e  experiências  para  a  sociedade  em  geral,  com  o  objetivo  de  prevenir
ocorrência  de  situações  de  exclusão  social  e  de  risco,  seus  agravamentos  e
reincidência, em especial os relacionados ao uso de drogas e álcool.

A Fazenda da Esperança São Frei Galvão ainda desenvolve projetos educativos,
culturais  e  científicos.  Há  de  se  destacar  que  a  instituição  não  faz  qualquer
diferenciação  de  pessoas  no  desenvolvimento  de  atividades,  não  distribui  lucros,
vantagens  ou  bonificações  aos  dirigentes,  associados  ou  mantenedores,  não
remunera os membros de sua diretoria,  bem como destina a totalidade de rendas
apuradas ao atendimento beneficente e gratuito de suas finalidades.

Por esses motivos, conto com 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 1.771/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.090/2013)

Declara de utilidade pública a Fazenda da Esperança Nossa Senhora das Graças,
com sede no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fazenda  da  Esperança  Nossa

Senhora das Graças, com sede no Município de Itabira.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: Fazenda da Esperança, obra social conhecida nacionalmente desde

23 de agosto de 2010, tem sede no Município de Itabira com o nome Fazenda da
Esperança Nossa Senhora das Graças.

Essa  instituição,  que  ajuda  muitos  cidadãos  de  Itabira,  tem  por  finalidade  a
prestação de serviços socioassistenciais  de  proteção  básica  e  de  proteção social
especial a pessoas em situação de exclusão e de risco social, como dependentes
químicos e alcoólatras, presidiários, portadores do vírus do HIV, mulheres, crianças,
adolescentes  e  famílias  em  situação  de  risco  em  decorrência  da  pobreza  ou  da
violação de seus direitos e pessoas em situação de rua, entre outras, buscando ser
uma resposta aos problemas sociais e contribuindo para que se realize a fraternidade
entre os homens.

Além  disso,  a  Fazenda  da Esperança  Nossa Senhora  das  Graças  dedica-se  à
divulgação  de  seus  métodos  e  experiências  para  a  sociedade  em  geral,  com  o
objetivo de prevenir a ocorrência de situações de exclusão social e de risco, seus
agravamentos e reincidência, em especial os relacionados com o uso de drogas e
álcool, e desenvolve projetos educativos, culturais e científicos.

Há  de  se  destacar  que  a  referida  instituição,  no  desenvolvimento  de  suas
atividades, não faz nenhuma distinção de pessoas, não distribui lucros, vantagens ou
bonificações aos dirigentes, associados ou mantenedores, não remunera os membros
de sua diretoria e destina a totalidade das rendas apuradas ao cumprimento de suas
finalidades.

Pelos motivos expostos, conto com 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 1.772/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.832/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Educativa e Assistencial Júlio Fares, com
sede no Município de Mateus Leme.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Educativa e Assistencial

Júlio Fares, com sede no Município de Mateus Leme.
Art. 2º – Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  A  Associação  Educativa  e  Assistencial  Júlio  Fares,  fundada  em

fevereiro  de  2007,  tem  como finalidade atuar  no  desenvolvimento  de  programas,
projetos, atividade e ações, para fins educativos e culturais, no combate à pobreza,
na  promoção  do  desenvolvimento  econômico  e  social  e  da  ética,  da  paz,  da
cidadania,  dos  direitos  humanos,  da  democracia  e  da  assistência  social  e  na
qualificação e no desenvolvimento de profissionais da área de transportes, comércio,
indústria, agropecuária, além de profissionais liberais e pessoas em geral. Além disso,
realiza atividades de prevenção ao uso de drogas, atua na defesa, preservação e
conservação do meio ambiente,  na promoção do desenvolvimento sustentável,  de
estudos  e  pesquisas  para  o  desenvolvimento  de  tecnologias  alternativas  e  na
produção e divulgação de informações.

Pelos motivos expostos, conto com a 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 1.773/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.558/2014)

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos Voluntários de Várzea da
Palma – AAVVPMG –, com sede no Município de Várzea da Palma.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos Voluntários

de Várzea da Palma – AAVVPMG –, com sede no Município de Várzea da Palma.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
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Justificação: A Associação dos Amigos Voluntários de Várzea da Palma está em
pleno e regular funcionamento desde 9 de janeiro de 2005 e realiza suas atividades
conforme previsto em seu estatuto social.

A  associação  é  uma  entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  ou
econômicos e de caráter social e cultural e tem como finalidade executar serviços de
radiodifusão comunitária.

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. 19, deixa claro que não serão distribuídos lucros, vantagens ou
dividendos a dirigentes, associados ou mantedores, sob nenhuma forma ou qualquer
pretexto.

Pelo exposto, observados os requisitos legais e verificada a importância da referida
associação  para  a  sociedade  mineira,  conto  com  o  apoio  desta  Casa  para  a
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 1.774/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.583/2013)

Declara de utilidade pública o Instituto do Brasil – IdB –, com sede no Município de
Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto do Brasil – IdB –, com sede

no Município de Contagem.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: O Instituto do Brasil  – IdB – encontra-se em efetivo funcionamento

desde sua fundação, em 7/1/2007. Sua missão é a promoção do ser humano através
de ações socioculturais fundadas em valores universais, buscando qualidade de vida
para um mundo melhor, e seus valores são a dignidade humana, a não discriminação,
a igualdade, a equidade e a universalidade.
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Para realizar sua missão e cultivar esses valores, a entidade promove a assistência
social,  a  defesa e a conservação da cultura,  do patrimônio histórico e artístico, a
educação e a saúde gratuitas, a segurança alimentar e nutricional, a preservação do
meio ambiente, a promoção do voluntariado e do desenvolvimento econômico-social
e o combate à pobreza.

Cabe  destacar  que,  conforme  o  parágrafo  único  do  art.  6º  do  seu  estatuto,  o
Instituto  do  Brasil  não distribui  entre  os  seus associados,  conselheiros,  diretores,
empregados  ou  doadores  eventuais  excedentes  operacionais,  brutos  ou  líquidos,
dividendos,  bonificações,  participações  ou  parcelas  do  seu  patrimônio,  auferidos
mediante exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do
seu objetivo social.

Pelos motivos expostos, conto com 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 1.775/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.819/2013)

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-270 localizado no Município de Desterro
de Entre Rios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  Fica  denominado  Monsenhor  Luiz  Quintino  dos  Santos  o  trecho  da

Rodovia MG-270 localizado no Município de Desterro de Entre Rios, entre a ponte
sobre o Córrego Estivado e a última rua do Barro Preto.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação:  Padre  Luiz,  ou  Luiz  Maria Quintino  dos  Santos,  nasceu em 14 de

outubro de 1908, em Paulista, no Estado de Pernambuco. Foi o 12º filho do tecelão
José Quintino dos Santos e de Francisca Maria da Conceição.

Aos oito anos, muda-se com a família, em busca de melhores condições de vida,
para  o  Rio  de  Janeiro,  à época capital  do  Brasil,  onde cursou o  chamado curso
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primário. Em 1922, aos 14 anos de idade, ingressa no apostolado da Igreja Nossa
Senhora de Nazaré, e três anos depois filia-se à Ordem Terceira de São Francisco de
Assis, da Igreja do Santo Sepulcro, no Bairro de Cascadura. Nesse mesmo ano junta-
se à Congregação Mariana do Santuário do Coração Imaculado de Maria e, sentindo-
se chamado à vida  religiosa,  tenta ingressar  no seminário,  sem, entretanto,  obter
sucesso.

Em 1926, aos 18 anos, Luiz Quintino é encaminhado, por intermédio do arcebispo
Antônio  dos  Santos  Cabral,  para  o  seminário  do  Coração  Eucarístico  de  Jesus.
Somente em 31 de maio de 1936, com 27 anos, ordena-se padre, celebrando sua
primeira missa no dia 7 de junho do mesmo ano.

Aos  28 anos é  finalmente  nomeado  vigário  da Paróquia  de  Nossa Senhora  do
Desterro, em Desterro de Entre Rios. Essa paróquia encontrava-se desorganizada,
devido às constantes mudanças de párocos, e o responsável por sua organização foi
o padre Luiz Quintino, que ainda zelou por outras doze capelas e filiais, incluindo a
capela do Distrito de São Sebastião do Gil. Em 1954, segundo história contada pelos
cidadãos desterrenses, padre Luiz Quintino expulsa um demônio da casa de uma
família, nesse distrito.

Luiz Quintino era extremamente popular e gostava de música sacra, latim, música
popular  brasileira  e futebol,  tendo,  inclusive,  coordenado  alguns  times  de futebol,
como o Guanabara F.C., e fundado o time Fita Azul F.C. Auxiliou também na fundação
do Ginásio Comercial  Nossa Senhora do  Desterro de Ensino Médio,  atual  Escola
Estadual Nossa Senhora de Fátima, sendo contratado com carteira assinada como
diretor  e  professor  no  período de 1º  de março de 1969 a  1º  de  março de 1976,
quando recebeu, do então prefeito João José de Lima e da Câmara Municipal, o título
de cidadão desterrense.

Como  pároco,  atendeu  a  diversas  capelas,  instituiu  a  devoção  oficial  a  Nossa
Senhora do Carmo,  comemorada anualmente em 16 de julho,  e organizou várias
peregrinações ao Santuário Nacional de Aparecida. Aos 68 anos, é nomeado capelão
pelo papa Paulo VI e posteriormente monsenhor, em virtude dos inúmeros trabalhos
prestados à diocese. A partir  dessa nomeação, passa a ser chamado Dom Aloísio
Quintino dos Santos.
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Padre Luiz faleceu em 7 de maio de 1987, aos 79 anos, sendo sepultado na sede
municipal de Desterro de Entre Rios. Posteriormente, a comunidade desterrense se
mobilizou em favor de campanha para construção do seu túmulo, sendo arrecadado
um total de CR$71.443,50 para a lápide.

Em 2007 comemorou-se o aniversário de duas décadas de sua morte e, no ano
seguinte, o centenário de seu nascimento, com início do processo de preservação de
sua memória através de movimento local.

Por  toda  a  sua  história,  constata-se  que  monsenhor  Luiz  Quintino  dos  Santos
demonstrou  carinho  e  zelo  com  suas  paróquias  e  fiéis,  e  hoje  seu  nome  é
amplamente conhecido no Distrito  de Desterro de Entre Rios e regiões próximas.
Assim, nada mais justo que prestarmos uma homenagem a esse homem, servo de
Deus, dando seu nome a trecho da Rodovia MG-270.

Pelos motivos expostos, conto com a 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 1.776/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.824/2013)

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Social do Bairro Nacional 2ª
Seção, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio Social do Bairro

Nacional 2ª Seção, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º – Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: A Associação de Apoio Social do Bairro Nacional – 2ª Seção, fundada

em  junho  de  2001,  tem  como  finalidade  ajudar  as  pessoas  idosas,  carentes  e
necessitadas  da  região,  combatendo  a  pobreza,  promovendo  a  saúde  e  a
socialização  e  proporcionando  aos  associados  e  moradores  atividades  sociais,
através de encontros, palestra e debates.
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Cabe  ressaltar  que  a  referida  entidade  não  faz  nenhuma  distinção  entre  seus
associados, na realização de suas atividades.

Pelas razões expostas, conto com 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 1.777/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.764/2013)

Institui o Mês do Pit Stop – Inspeção Veicular Preventiva.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Mês do Pit Stop – Inspeção Veicular Preventiva, a ser

comemorado no Estado de Minas Gerais anualmente durante o mês de junho.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: A inspeção veicular é uma importante ferramenta para a melhoria da

condição do ar. Conforme avaliação feita pelo Banco Mundial, com base na cidade de
São Paulo,  caso as condições do ar fossem melhores, haveria uma economia de
R$1.300.000.000,00 anuais nos investimentos com saúde pública.  Essa economia
seria  devida  à redução das mortes  naturais  causadas pela  emissão de gases de
veículos  automotores,  diminuição  do  número  de  atendimentos  de  emergência,
diminuição  dos  casos  de  asma  e  bronquite  infantil,  além  de  outras  internações
hospitalares por problemas respiratórios.

No Município de Belo Horizonte, a Lei nº 9.694, de 2009, instituiu o mês do Pit Stop
BH – Inspeção Veicular Preventiva. Em setembro desse ano foi realizado na capital
mineira  o  Programa  Inspeção  Veicular  Gratuita,  que  teve  por  objetivo  a
conscientização do público em geral quanto à necessidade das inspeções preventivas
e das manutenções periódicas nos veículos. Essas atitudes contribuíram, juntamente
com a condução responsável, para a redução de emissão de gases poluentes e do
número de acidentes de trânsito nas vias urbanas e nas rodovias.

Este projeto de lei procura, portanto, ampliar a ideia criada em Belo Horizonte para
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todo o Estado. Ora, Minas Gerais possui a 2ª maior frota de veículos do País, ficando
atrás apenas do Estado de São Paulo. A criação do mês da inspeção veicular ajudará
na  melhoria  da  condição  dos  veículos  que  transitam  por  nossas  vias,  trazendo
benefícios para todos.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.778/2015

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  delegar  aos  municípios  a  discriminação  e  a
legitimação  das  terras  devolutas  situadas  no  perímetro  urbano  e  na  zona  de
expansão urbana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, mediante convênio ou outros

instrumentos congêneres, aos municípios a discriminação e a legitimação das terras
devolutas situadas em perímetros urbanos e em zonas de expansão urbana.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Carlos Pimenta
Justificação: De acordo com o art.  246, § 4º,  da Constituição Estadual,  o Poder

Executivo  poderá delegar  aos municípios,  nos termos da lei,  a  discriminação e a
legitimação  das  terras  devolutas  situadas  no  perímetro  urbano  e  na  zona  de
expansão urbana (parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Emenda à Constituição nº
34, de 8/7/1998).

O Estado não  tem nenhum levantamento  sólido  sobre  o número  real  de  terras
devolutas em Minas Gerais. Essa situação tem criado dificuldades para moradores
serem  reconhecidos  como  legítimos  proprietários  de  suas  terras,  criando-lhes
insegurança por  não possuírem nenhum documento que lhes garanta o direito de
propriedade.

Hoje,  na  prática,  grande  parte  desse  processo  já  vem  sendo  realizado  pelas
prefeituras que arcam com quase todos os ônus, sem terem poder de legitimar e
titular  as  terras  devolutas  urbanas  e  de  expansões  urbanas  situadas  em  seus
municípios.
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Segundos estimativas,  calcula-se  que existam  mais  de  500 mil  áreas devolutas
urbanas  ou  de  expansão  urbana  em  Minas  Gerais.  Por  outro  lado,  por  falta  de
estrutura técnica e mão de obra, o Estado, através do Sedru, não consegue titular
mais que mil áreas urbanas e de expansão urbana por ano.

Para atingir  as 500 mil  terras devolutas  urbanas e de expansão urbana,  seriam
necessários  pelos  menos  500  anos.  Isso  comprova  a  urgência  em  acelerar  o
processo  de  discriminação  e  legitimação  dessas  áreas,  o  qual  só  será  possível
através de celebração de convênios com as prefeituras interessadas.

Considerando justa a pretensão, contamos como apoio dos nobres deputados e
deputadas à aprovação deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Antônio
Carlos Arantes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 758/2015, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.779/2015
Dispõe sobre a implementação do Programa de Combate à Prevenção à Violência

de Gênero nas Escolas Públicas do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Autoriza a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de

Defesa Social a instituir o Programa de Combate à Prevenção à Violência de Gênero
nas Escolas Públicas do Estado:

I – atuar em forma de rede em todos os municípios do Estado;
II – desenvolver o trabalho de forma interdisciplinar;
III – dar enfoque especial à questão da violência contra a mulher;
IV – desenvolver o trabalho de maneira transversal com os estudantes de todas as

séries dos ensinos fundamental e médio.
Art. 2º – A Secretaria de Estado de Educação estará autorizada a firmar convênios

com:
I – prefeituras;
II – organizações não governamentais;
III – entidades filantrópicas;
IV – instituições de ensino superior;
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V – conselhos profissionais.
Art. 3º – Para efeitos desta lei, entende-se por violência de gênero todo e qualquer

comportamento  deliberado que visa  a  provocar  danos,  motivado ou praticado por
indivíduo do sexo masculino contra pessoa do sexo feminino. São modalidades, tais
quais as definidas pelo art. 7º da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006:

I – a violência física;
II – a violência psicológica;
III – a violência sexual;
IV – a violência patrimonial;
V – a violência moral.
Art. 4º – O Programa de Combate à Prevenção à Violência de Gênero nas Escolas

Públicas têm os seguintes objetivos:
I – oferecer apoio às vítimas nas dimensões psicoafetiva e social;
II – capacitar professores e escolas, como um todo, para ações de prevenção e

apoio às vítimas;
III  –  orientar  os agressores sobre as consequências de seus atos, educando-os

para o convívio em uma sociedade pautada pela cultura da paz;
IV – envolver as famílias no processo de acompanhamento das vítimas e também

dos agressores.
Art. 5º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Noraldino Junior
Justificação:  A violência  de  gênero  é  um  problema mundial  que afeta  todas  as

classes sociais, sem distinção. Estatísticas oficiais demonstram que, a cada minuto,
quatro mulheres são agredidas,  no Brasil.  Entre os anos de 1980 e 2012, 91 mil
mulheres  foram  assassinadas  em  todo  o  País.  Desse  total  de  crimes,  43  mil
ocorreram somente na última década.

O relatório final da CPMI do Congresso Nacional, criada em 2011 para investigar a
situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por
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parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei
para proteger às mulheres em situação de violência, aponta que o Estado de Minas
ocupa a 19ª colocação nesse ranking, com a taxa de 3,9 homicídios a cada 100 mil
mulheres. Belo Horizonte é a 13ª capital mais violenta do País, com a taxa de 6,2
(Cebela, Mapa da Violência 2012).

É evidente que no campo jurídico, os marcos legais de proteção aos direitos das
mulheres  alcançaram  relevantes  avanços  na  luta  contra  a  violência  de  gênero.
Podemos destacar, entre eles, a criação das Delegacias Especializas de Atendimento
à Mulher no Estado, a instituição da Lei Maria da Penha em 2006, que resultou em
mais de 26 mil prisões em flagrante e 4 mil prisões preventivas até dezembro de 2011
e  o  recrudescimento  da  legislação  relativa  às  modalidades  do  crime  de  estupro,
ocorrida no fim da década passada, em 2009, através da Lei Federal nº 12.015, que
reformulou a redação do Código Penal Brasileiro em relação ao tema.

Tais medidas, porém, continuam a ter alcance limitado, sobretudo quando levamos
em  conta  que  estamos  em  um  país  de  raízes  patriarcais,  em  que  as  ideias  de
igualdade de gênero ainda encontram forte resistência entre parcelas expressivas da
sociedade.

O que se propõe, com este projeto, é justamente inverter essa lógica sexista que
permeia  nossa cultura e as  relações sociais  de modo geral.  Acreditamos que um
trabalho  interdisciplinar,  voltado  para  crianças  e  adolescentes,  bem  como  seus
familiares, ajudará a mudar os referenciais simbólicos que eles carregarão no futuro.
Afinal, nenhuma criança nasce machista: ela é ensinada a agir e pensar dessa forma.

A  construção  de  uma  sociedade  valorizando  a  cultura  de  paz  passa,
necessariamente, pela derrubada de toda e qualquer barreira à igualdade de gênero.
De todas elas, a violência é que mais impactos provoca na vida das mulheres, por
isso mesmo precisa ser extirpada de nosso meio, mediante um trabalho pedagógico
inovador, que certamente levará nosso Estado a proporcionar uma resposta positiva
ao competente trabalho desenvolvido pela CPMI do Congresso Nacional e também
ao elevado número de homicídios de mulheres ocorridos em nosso Estado.

Diante  da  relevância  do  tema e  da  abrangência  da proposta,  esperamos poder
contar com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto.
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–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Carlos
Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.476/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.780/2015
Dispõe sobre a gestão unificada e compartilhada da função pública de interesse

comum de uso do solo metropolitano na Região Metropolitana de Belo Horizonte e dá
outras providências.

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

Disposições Gerais
Art. 1º – A gestão unificada e compartilhada da função pública de interesse comum

de uso do solo metropolitano na Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH –,
de que trata a Lei Complementar n° 89, de 12 de janeiro de 2006, observados os arts.
24,  I,  e  25,  §  3°,  da  Constituição  da  República;  os  arts.  41,  I,  42,  43  e  46  da
Constituição do Estado  e  a  Lei  Complementar  n°  88,  de  12  de  janeiro  de  2006,
obedecerá ao disposto nesta lei.

Parágrafo  único  –  A  gestão  unificada  e  compartilhada  da  função  pública  de
interesse comum de uso do solo metropolitano poderá,  por meio de resolução da
Assembleia Metropolitana, abranger o Colar Metropolitano.

Art. 2º – Para os fins desta lei, entende-se por:
I  –  interesse  metropolitano  o  interesse  na  promoção  do  desenvolvimento

sustentável  da  região  metropolitana,  do  equilíbrio  de  suas  funções  urbanas  e  da
melhoria da qualidade de vida de seus habitantes;

II – gestão unificada e compartilhada a gestão exercida conjuntamente pelo Estado
e pelos municípios, nos níveis estratégico, tático e operacional, nos termos do art. 5º
desta  lei  e  conforme diretrizes  do  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado –
PDDI;

III – função pública de interesse comum de uso do solo as atividades e serviços
relacionados com o controle dos processos de utilização do espaço urbano, de forma
ordenada e equilibrada, conforme o PDDI, cuja realização por parte de um município,
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isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros municípios integrantes da
região metropolitana;

IV – zonas de interesse metropolitano – ZINs – as áreas da RMBH definidas no
Zoneamento  Metropolitano,  em  consonância  com  o  PDDI,  como  de  interesse
metropolitano e classificadas nas seguintes modalidades, de acordo com o interesse
metropolitano de cada uma:

a) mobilidade;
b) meio ambiente;
c) desenvolvimento econômico;
d) regularização fundiária e habitação para famílias de baixa renda;
e) serviços públicos;
f) planejamento de obras públicas de abrangência metropolitana;
g) agricultura urbana;
V – famílias de baixa renda aquelas cujo somatório das rendas mensais de seus

integrantes seja inferior a quatro salários mínimos;
VI  –  colar  metropolitano  o  conjunto  de  municípios  do  entorno  da  região

metropolitana atingidos pelo processo de metropolização;
VII – Áreas Metropolitanas de Revitalização Econômica as áreas demarcadas no

zoneamento metropolitano ou no plano diretor municipal com vistas a potencializar a
indústria, o comércio e os serviços por meio de intervenções físicas e urbanísticas e
outras atividades executadas em parceria com comerciantes, prestadores de serviço,
moradores ou outros interessados;

VIII – Estudo de Impacto Metropolitano o estudo exigido nos termos desta lei para
avaliar os eventuais impactos de um empreendimento localizado em um determinado
município  sobre  o  território  de  outro  município  e  propor  medidas  mitigadoras  e
compensatórias para esses impactos.

Art. 3º – A gestão unificada e compartilhada da função pública de interesse comum
de uso do  solo  tem como finalidade  promover  o  desenvolvimento  sustentável  da
região  metropolitana,  a  partilha  equilibrada  dos  benefícios  da  metropolização  e  a
minimização de seus efeitos adversos, a definição de políticas compensatórias e o
estabelecimento  de  planejamento  de  médio  e  longo  prazos  de  seu  crescimento,
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conforme diretrizes do PDDI, tendo como objetivos:
I – assegurar o ordenamento harmonioso do território metropolitano, buscando o

aumento da qualidade de vida dos cidadãos;
II  –  unificar  o planejamento territorial  nas regiões metropolitanas,  promovendo a

compatibilidade de parâmetros urbanísticos entre os municípios;
III – garantir a expansão urbana com infraestrutura e moradia adequadas e o amplo

acesso  à  cultura,  ao  lazer  e  aos  serviços  públicos  e  privados,  também  para  as
famílias de baixa renda;

IV – melhorar a mobilidade metropolitana;
V – aumentar a competitividade econômica da RMBH;
VI – incentivar o fortalecimento das centralidades existentes e o estabelecimento de

novas centralidades metropolitanas, permitindo maior equilíbrio econômico e social;
VII – eliminar o déficit habitacional e inibir a formação de assentamentos informais

por meio do aumento da acessibilidade ao uso do solo urbano às famílias de baixa
renda;

VIII – preservar o patrimônio cultural e o meio ambiente;
IX – reduzir a pressão da expansão urbana periférica sobre as áreas verdes, as

rurais e as ambientalmente protegidas, valorizando e protegendo as áreas destinadas
à  produção  agropecuária  e  artesanal  e  estimulando  as  atividades  produtivas
sustentáveis e criativas nas fronteiras entre áreas rurais e urbanas;

X – promover a arquitetura paisagística no espaço urbano, de forma a valorizar os
espaços livres de uso público e as vias públicas.

Art. 4º – No planejamento, na organização e na execução de funções públicas de
interesse  comum,  previstos  no  art.  41,  I,  da  Constituição  do  Estado,  serão
observados, no que se refere ao uso do solo metropolitano, os seguintes princípios e
diretrizes:

I  –  a  gestão  unificada  e  compartilhada  do  solo  nas  zonas  de  interesse
metropolitano;

II – o exercício da cidadania metropolitana;
III  –  a  responsabilidade  territorial  dos  empreendedores  imobiliários,  públicos  e

privados;
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IV  –  a  recuperação  da  valorização  fundiária  decorrente  de  normas,  atos,
permissões, ações e intervenções do poder público;

V  –  a  preferência,  quando  for  viável,  pelo  uso  misto  e  diversificado  do  solo
metropolitano  nas  áreas  de  expansão  urbana  e  nos  vazios  urbanos,  visando  à
redução  das  necessidades  de  deslocamento  intramunicipal  e  intermunicipal  e  à
melhor distribuição territorial do desenvolvimento da região metropolitana;

VI – a justa distribuição, entre os municípios da região metropolitana, de encargos e
benefícios decorrentes da gestão unificada da função pública de interesse comum de
uso do solo.

CAPÍTULO II
Da Gestão do Solo Metropolitano

Art. 5º – A gestão unificada e compartilhada da função pública de interesse comum
de uso do solo caberá:

I – à Assembleia Metropolitana;
II – ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;
III – à Agência de Desenvolvimento Metropolitano.
Art. 6° – São instrumentos de planejamento da gestão a que se refere o art. 5° o

PDDI e o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano – FDM.
Art. 7º – No planejamento e na gestão do solo metropolitano, compete ao Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH:
I – aprovar o Zoneamento Metropolitano da RMBH;
II – garantir a aplicação de instrumentos de gestão do solo metropolitano nas zonas

de interesse metropolitano;
III – analisar a pertinência da aplicação de instrumentos do Estatuto da Cidade – Lei

Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001 –, quando couber;
IV  –  deliberar  sobre  a  utilização  dos  recursos  obtidos  com  a  aplicação  dos

instrumentos de gestão do solo metropolitano.
Parágrafo único – Para a aprovação do Zoneamento Metropolitano da RMBH pelo

Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  serão  necessários  no
mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) dos conselheiros a favor, bastando dois votos
contrários para sua rejeição.
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Art.  8º  –  Na  gestão  unificada  e  compartilhada  da  função  pública  de  interesse
comum  de  uso  do  solo  metropolitano,  compete  à  Agência  de  Desenvolvimento
Metropolitano de Belo Horizonte, em articulação com os municípios integrantes da
região metropolitana e com os demais órgãos e entidades estaduais,  observado o
disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 107, de 12 de janeiro de 2009:

I – executar e aplicar os instrumentos de gestão do solo metropolitano;
II  –  submeter  à  apreciação  do  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento

Metropolitano critérios técnicos para a aplicação dos instrumentos de gestão do solo
metropolitano;

III  –  providenciar  os  estudos  necessários  para  viabilizar  a  aplicação  dos
instrumentos de gestão do solo metropolitano;

IV – exercer a atribuição prevista no art. 4º, XVI, da Lei Complementar nº 107, de
2009;

V – realizar análise técnica e emitir o selo de anuência prévia para a aprovação de
projetos de parcelamento do solo, também nos projetos de parcelamento vinculado,
em conformidade com o art. 13, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979;

VI – emitir anuência prévia à alteração de uso do solo rural para fins urbanos, em
conformidade com o art. 53 da Lei Federal nº 6.766, de 1979.

Art. 9º – Os recursos auferidos com a utilização dos instrumentos de gestão do solo
metropolitano serão destinados ao FDM, e sua aplicação será objeto de deliberação
do  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano  e  da  Assembleia
Metropolitana, observado o disposto no PDDI.

CAPÍTULO III
Dos Instrumentos de Gestão do Solo Metropolitano

Seção I
Do Zoneamento Metropolitano

Art. 10 – A elaboração do Zoneamento Metropolitano da RMBH, que integrará o
PDDI, é de competência da Agência de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH.

Parágrafo único – O Zoneamento Metropolitano será elaborado de forma articulada
e compartilhada com os municípios integrantes da região metropolitana, com órgãos
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e entidades federais e estaduais e com organizações privadas, visando a assegurar a
participação  da  sociedade  civil  nos  processos  de  sua  elaboração  e  revisão  e  a
conjugar esforços para o planejamento integrado e a execução de funções públicas
de interesse comum, nos termos do inciso VIII do art. 17 da Lei Complementar nº 88,
de 2006.

Art.  11  –  A  aprovação  do  Zoneamento  Metropolitano  compete  ao  Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, podendo a Assembleia Metropolitana
vetá-lo mediante o voto de 2/3 (dois terços) do total de seus membros.

Art. 12 – O Zoneamento Metropolitano abrangerá a delimitação e a caracterização
das zonas de interesse metropolitano.

§ 1º – Para cada zona de interesse metropolitano, o Zoneamento Metropolitano
estabelecerá:

I – os parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo, considerando a criação
de  centralidades  em  rede,  o  controle  da  expansão  urbana  e  o  equilíbrio  e  a
distribuição dos usos do solo, entre outros temas metropolitanos;

II – o planejamento dos traçados viários das zonas de expansão urbana;
III – a demarcação no interior das zonas de interesse metropolitano:
a) das áreas com condicionantes especiais para o parcelamento;
b) das áreas metropolitanas de revitalização econômica;
c) das áreas com exigência do Estudo de Impacto Metropolitano – EIM;
d)  das  áreas  para  habitação  de  famílias  de  baixa  renda,  onde  houver  uso

residencial ou misto.
§ 2º – Os instrumentos previstos no inciso III do § 1º serão aplicados pela Agência

de Desenvolvimento Metropolitano.
Art. 13 – O Zoneamento Metropolitano será revisto pelo menos a cada dez anos,

observado o prazo mínimo de três anos contados da elaboração e de cada revisão.
Art. 14 – O Zoneamento Metropolitano e suas atualizações ficarão armazenados e

disponíveis em sistema de informações metropolitanas on-line, com acesso irrestrito.
Subseção I

Das Áreas com Condicionantes Especiais para o Parcelamento
Art. 15 – O Zoneamento Metropolitano demarcará áreas, no interior das zonas de
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interesse  metropolitano,  cujos  parâmetros  urbanísticos  poderão  ser  flexibilizados,
mediante compensação por parte do interessado.

§  1º  –  O  limite  da  flexibilização  de  cada  parâmetro  será  estabelecido  no
Zoneamento Metropolitano para cada zona de interesse metropolitano.

§ 2º – A definição da compensação a que se refere o caput levará em consideração
o potencial de valorização adicional da gleba ou do lote decorrente da flexibilização
dos  parâmetros  urbanísticos  e deverá ser  aprovada,  caso a caso,  pelo  Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

§  3º  –  A avaliação  de  potencial  de  valorização  será  realizada  por  arquitetos
urbanistas ou engenheiros dos quadros de pessoal da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano, com qualificação profissional comprovada e específica para avaliação
de imóveis e será submetida à apreciação do órgão competente do Poder Executivo
do município afetado pela proposta.

Art. 16 – A compensação de que trata o art. 15 será feita, preferencialmente, sob a
forma da transferência de lotes urbanizados ao município afetado, para provisão de
habitação para famílias de baixa renda da RMBH, podendo o Conselho Deliberativo
de Desenvolvimento Metropolitano autorizar a conversão em pecúnia, de acordo com
a avaliação do caso concreto.

§  1º  –  No  caso  de  compensação  por  transferência  de  lotes  urbanizados,  sua
localização terá como diretriz a estratégia territorial  do Zoneamento Metropolitano,
devendo haver  avaliação técnica da  Agência de  Desenvolvimento Metropolitano e
aprovação do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

§ 2º – No caso de compensação pecuniária, o recurso será destinado ao FDM e
aplicado nos municípios afetados na proporção dos impactos previstos, observadas
as  finalidades  estabelecidas  para  a  área  pelo  Conselho  Deliberativo  de
Desenvolvimento Metropolitano.

Seção II
Das Áreas Metropolitanas de Revitalização Econômica

Art.  17  –  Pessoa  jurídica  de  direito  privado,  individual  ou  associada,  sem  fins
lucrativos poderá realizar atividades suplementares aos serviços públicos urbanos,
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visando à revitalização de área definida como Área Metropolitana de Revitalização
Econômica – AMRE –, sem prejuízo das obrigações do poder público.

§  1º  –  As  AMREs  poderão  ser  delimitadas  no  Zoneamento  Metropolitano,  sem
prejuízo  da  delimitação  pelo  município  de  áreas  específicas  de  revitalização
econômica, previstas em legislação própria.

§ 2° – As despesas decorrentes das atividades suplementares de que trata este
artigo serão custeadas pela pessoa jurídica de direito privado a que se refere o caput
deste artigo.

Art. 18 – A demarcação das AMREs destina-se a:
I – revitalizar e fortalecer os espaços urbanos centrais, especialmente os centros

sub-regionais e urbanos;
II – gerar emprego e renda;
III – incrementar a potencialidade turística na RMBH;
IV – atrair investimentos privados;
V – dinamizar o comércio;
VI – proteger o patrimônio cultural, natural e paisagístico;
VII – valorizar os espaços públicos.
Art. 19 – Para fins de revitalização das AMREs, poderão ser realizadas as seguintes

atividades, entre outras:
I – limpeza;
II – sinalização;
III – iluminação;
IV – paisagismo;
V – reparo de calçadas e recuperação de fachadas;
VI – promoção de eventos e estratégias de marketing;
VII – projetos sociais para moradores de rua e outros.
Parágrafo único – A prestação de serviços nas AMREs estará sujeita à aprovação, à

coordenação e à supervisão do município afetado.
Seção III

Do Reajuste De Terrenos
Art. 20 – O Reajuste de Terrenos é instrumento de gestão do solo metropolitano que
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permite o redimensionamento, o reposicionamento e o redesenho de lotes ou glebas
em um determinado perímetro, com adesão dos proprietários, observado o disposto
no § 1° do art. 23 desta lei, e segundo um plano urbanístico, visando a atingir os
seguintes resultados:

I – implantação e melhoria de infraestrutura;
II – incremento e melhoria dos espaços públicos e dos equipamentos comunitários;
III – ganho de áreas públicas;
IV – aumento da qualidade ambiental;
V – ganho de áreas para as ações públicas previstas.
§ 1º – As áreas públicas e os recursos financeiros necessários à implantação do

plano urbanístico a que se refere o  caput deste artigo serão obtidos por  meio da
transferência,  ao  poder  público,  de  parcela  de  área  dos  lotes  ou  das  glebas
valorizados em decorrência do plano.

§  2º  –  Na  implantação  do  Reajuste  de  Terrenos,  procurar-se-á  manter  a
proporcionalidade dos valores e das dimensões dos lotes ou das glebas existente na
situação anterior ao reajuste, ressalvadas as áreas públicas dele resultantes.

Art. 21 – O plano urbanístico de reajuste de terrenos conterá, no mínimo:
I – delimitação da área do plano, com discriminação dos imóveis nela contidos;
II – planejamento da implantação geral dos equipamentos urbanos de escoamento

das  águas  pluviais,  iluminação  pública,  esgotamento  sanitário,  abastecimento  de
água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, considerada a
articulação e a integração com o entorno, incluindo:

a) estimativa dos custos de execução das obras;
b) estudo de viabilidade técnica e financeira;
c) cronograma de implantação;
III  –  traçado  básico  do  sistema  viário,  sendo  consideradas  a  integração  e  a

articulação com as vias do entorno e modais de transporte existentes e propostos;
IV – definição dos espaços livres de uso público;
V  –  definição  das  áreas  institucionais,  destinadas  a  equipamentos  urbanos  e

comunitários;
VI – indicação e delimitação das áreas não edificáveis e de preservação ambiental;
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VII – plano de redimensionamento e reposicionamento de lotes ou glebas;
VIII – proposta de situação quanto ao domínio dos lotes ou das glebas resultantes;
IX – previsão de terrenos reserva, quando for o caso;
X – descrição de todas as obras necessárias à implantação do plano.
§  1°  –  A  dimensão,  a  configuração  e  a  localização  resultantes  do  plano  de

redimensionamento e reposicionamento previsto no inciso VIII do caput  deste artigo
deverão  guardar  correspondência  com  os  originais  quanto  às  características  de
testada de logradouro, topografia, tipo de solo, uso do solo e acesso a equipamentos
urbanos  de  escoamento  das  águas  pluviais,  iluminação  pública,  esgotamento
sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias
de circulação.

§  2°  –  Os  terrenos  reserva,  a  que se  refere  o  inciso  X do  caput  deste  artigo,
poderão  ser  alienados  a  terceiros,  sendo  a  receita  auferida  destinada
obrigatoriamente  à  execução  das  obras  discriminadas  no  plano  urbanístico,
observado o disposto no art. 25.

§ 3º – Havendo necessidade de realocação provisória de um ou mais proprietários
para a execução do reajuste de terrenos, o custo e as condições de realocação serão
previstos no plano de Reajuste de Terrenos.

§  4º  –  Com  base  no  plano  de  reajuste  de  terrenos,  será  elaborado  o  projeto
urbanístico e complementares, que observarão as normas de parcelamento e registro
vigentes.

Art. 22 – O Reajuste de Terrenos poderá ser promovido pelos seguintes agentes:
I – Agência de Desenvolvimento Metropolitano;
II – poder público municipal;
III – pessoa jurídica de direito privado criada com fim específico de aplicação do

reajuste de terrenos.
Parágrafo  único  –  A Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano  coordenará  a

aplicação  do  Reajuste  de  Terrenos  independentemente  de  quem  for  o  agente
promotor.

Art. 23 – Para a aplicação do Reajuste de Terrenos, será formada uma comissão,
vinculada ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, composta, no
mínimo, por:
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I  –  técnicos  da  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  com  as  seguintes
qualificações:

a) bacharel em direito;
b)  perito  em  avaliação  de  terrenos,  devidamente  credenciado  pelo  Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – Crea-MG;
c) arquiteto urbanista;
II  –  representantes  de  órgãos  e  entidades  do  governo  do  Estado  diretamente

interessados na área onde ocorrerá o Reajuste de Terrenos, se for o caso;
III – representantes dos municípios envolvidos;
IV – proprietários das glebas ou dos lotes.
§ 1º – Havendo adesão ao projeto de reajuste de terrenos pelos proprietários cujos

terrenos, juntos, superem 50% (cinquenta por cento) da área total da intervenção, o
poder público poderá desapropriar os lotes ou glebas remanescentes.

§ 2º – Na hipótese prevista no § 1º, o poder público assumirá os lotes ou as glebas
resultantes  que  caberiam  aos  proprietários  desapropriados,  além  dos  terrenos
reserva, se previstos no projeto de Reajuste de Terrenos.

§ 3º – Caso o agente promotor seja pessoa jurídica de direito privado, o Reajuste
de  Terrenos  somente  poderá  ser  realizado  se  houver  consenso  entre  todos  os
proprietários.

Art. 24 – O Reajuste de Terrenos poderá ser articulado com outros instrumentos
previstos na Lei Federal n° 10.257, de 2001, especialmente com a operação urbana
consorciada e com o consórcio imobiliário.

Art. 25 – Caso o agente promotor do reajuste de terrenos seja o poder público, os
terrenos reservas, a que se refere inciso X do caput do art. 21, serão utilizados em
programas habitacionais do poder público sob a forma de doação de glebas ou lotes
urbanizados à população de baixa renda ou leiloados para financiar os custos das
intervenções realizadas, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de1993.

Parágrafo único – No caso de leilão, os eventuais recursos excedentes ao custo
das intervenções serão destinados ao FDM, para serem aplicados nos municípios
afetados, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano.
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Art.  26  –  Os procedimentos e  demais  parâmetros  técnicos para a  aplicação do
Reajuste  de  Terrenos  serão  propostos  pela  Agência  de  Desenvolvimento
Metropolitano  e  submetidos  à  apreciação  do  Conselho  Deliberativo  de
Desenvolvimento Metropolitano da RMBH.

Seção IV
Do Investimento Voluntário Para Intervenções Metropolitanas

Art. 27 – O investimento voluntário para intervenções metropolitanas é medida de
antecipação da recuperação dos investimentos do poder  público que resultam em
valorização imobiliária  e  que têm por  objetivo  viabilizar  o  financiamento  de  obras
específicas  que  contribuam  para  a  implementação  do  PDDI,  por  meio  de  aporte
financeiro do setor privado, conforme disciplina o art. 2º, XI, da Lei Federal nº 10.257,
de 2001.

Parágrafo único – É livre a participação do setor privado no aporte de recursos na
modalidade de que trata o caput deste artigo.

Art.  28  –  Para  a  realização  do  investimento  voluntário,  a  Agência  de
Desenvolvimento  Metropolitano,  em  ato  normativo  próprio,  especificará  a  obra,  o
custo total, os potenciais colaboradores, as faixas de valor de contribuição e o prazo
para a arrecadação de recursos.

§ 1º – Os recursos auferidos por meio do investimento voluntário serão depositados
no FDM, vedada a sua aplicação para fins diversos do estabelecido no regulamento
de que trata o caput deste artigo.

§ 2º – Expirado o prazo estipulado para a arrecadação de recursos por meio do
investimento voluntário:

I – caso o montante total não alcance 70% (setenta por cento) do valor total da
obra,  os  recursos  serão  devolvidos  aos  colaboradores,  garantida  a  correção
monetária;

II – caso o montante total alcance o mínimo de 70% (setenta por cento) do valor
total da obra, o Estado complementará o valor restante para viabilizá-la, podendo os
municípios aportarem recursos para tanto;

III  –  caso  o  montante  total  seja  superior  ao  custo  total  da  obra,  os  recursos
excedentes  serão  devolvidos  aos  colaboradores,  proporcionalmente  ao  valor
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investido, salvo se o ato normativo de que trata o caput deste artigo previr destinação
do excedente a outra obra já regulamentada.

Seção V
Estudo de Impacto Metropolitano – EIM

Art. 29 – O Estudo de Impacto Metropolitano – EIM – será requisito para a emissão
de anuência prévia nas seguintes hipóteses:

I – nas áreas demarcadas pelo Zoneamento Metropolitano como sujeitas ao EIM,
dentro das zonas de interesse metropolitano;

II  – em parcelamentos do solo, para fins urbanos, de glebas superiores a 50ha
(cinquenta hectares);

III  –  em  casos  de  solicitação  de  parcelamento,  para  fins  urbanos,  de  glebas
localizadas  a  uma  distância  de  1km  (um  quilômetro)  ou  menos  da  fronteira  do
município.

Art. 30 – O EIM abrangerá os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou
atividade  na  sua  área  de  influências  direta  e  indireta,  incluindo  os  impactos  do
parcelamento no que se refere:

I – à infraestrutura disponível;
II – à mobilidade metropolitana, contemplando uso de sistema viário e demanda por

transporte público;
III – ao meio ambiente e ao patrimônio cultural e paisagístico;
IV  –  às  alterações  de  fluxos,  fortalecimentos  de  centralidades  e  movimentos

pendulares;
V – à demanda por serviços públicos;
VI – à valorização imobiliária;
VII – às ações mitigadoras e compensatórias para os impactos causados;
VIII – à demanda por habitação de interesse social.
Art.  31 – O EIM será custeado pelo interessado no parcelamento do solo, com

observância  do  termo  de  referência  elaborado  pela  Agência  de  Desenvolvimento
Metropolitano, à qual caberá aprovar tecnicamente o EIM, facultada a participação do
corpo técnico do município afetado em todo o processo.

Parágrafo  único  –  O  município  afetado  poderá  propor  medidas  mitigadoras  ao
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.
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Art. 32 – É assegurado o livre acesso às informações contidas no EIM.
Art. 33 – A elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança Municipal e do Estudo

de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental não substituem o
EIM.

Art.  34  –  As medidas compensatórias  e  mitigadoras  constarão no EIM e  serão
propostas  pela  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano  para  apreciação  do
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

Parágrafo único – A Agência de Desenvolvimento Metropolitano, em conjunto com
os municípios, fiscalizará as ações decorrentes do EIM.

Seção VI
Da Anuência Prévia De Alteração De Uso Do Solo

Art. 35 – Compete à Agência de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH o exame
e a anuência prévios à aprovação de alteração de uso de solo rural para fins urbanos,
pelos  municípios,  sem  prejuízo  da  prévia  audiência  do  Instituto  Nacional  de
Colonização e Reforma Agrária – Incra –, a que se refere o art. 53 da Lei Federal nº
6.766, de 1979.

Art.  36  –  A Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano  da  RMBH proporá  e  o
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano aprovará os procedimentos,
critérios e requisitos para a emissão de anuência de alteração de uso de solo rural
para fins urbanos, mediante contrapartida do requerente, tendo em vista o art. 2º, XI,
e o art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.257, de 2001.

Parágrafo único – Caberá aos municípios regulamentar a contrapartida prevista no
caput deste artigo, no prazo de dois anos contados da data de publicação desta lei.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  37  –  A Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano  da  RMBH constituirá  e
manterá atualizado, no prazo de dois anos contados da data de publicação desta lei,
com o apoio dos municípios,  o cadastro único metropolitano de famílias de baixa
renda que compõem o déficit habitacional da região metropolitana.

Parágrafo  único  –  O cadastro  a  que se refere  o  caput  deste  artigo  integrará o
sistema de informações metropolitanas.
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Art. 38 – Os municípios da RMBH poderão aportar, voluntariamente, recursos no
FDM,  em  valores  superiores  aos  percentuais  estabelecidos  nas  normas  vigentes,
para investimentos em outros municípios, visando ao aumento da qualidade de vida
do cidadão metropolitano,  por  meio de termo de cooperação com o Estado,  com
interveniência da Agência de Desenvolvimento Metropolitano.

§ 1º – As condições e os procedimentos para a celebração de termo de cooperação
serão definidos em regulamento.

§ 2º – Os recursos aportados para os fins previstos no  caput  deste artigo serão
vinculados à finalidade do termo de cooperação.

Art. 39 – Para fins de garantia da função social do solo urbano, e de acordo com o
Zoneamento Metropolitano, será prevista compensação dos impactos da atividade de
parcelamento do solo, sob a forma de transferência ao poder público municipal de
lotes urbanizados, vinculados à provisão de habitação a famílias de baixa renda.

§ 1º – No Zoneamento Metropolitano serão definidos áreas, critérios e parâmetros
técnicos para a realização da transferência de que trata o caput deste artigo.

§ 2º – A transferência de que trata o caput deste artigo está condicionada a parecer
técnico  da  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano  que  demonstre  a  sua
conformidade com o Zoneamento Metropolitano.

Art.  40  –  Os  municípios  compatibilizarão  seus  planos  diretores  e  legislação
urbanística com o Zoneamento Metropolitano, no prazo de até dois anos após sua
aprovação.

Art. 41 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que dispõe sobre a gestão unificada e compartilhada da função pública de interesse
comum de uso do solo metropolitano no Estado e dá outras providências

Trata-se de proposição que visa a  organizar  o território  metropolitano e  que foi
amplamente discutida nesta Casa, através da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, da qual este parlamentar foi presidente. A proposta é resultado do
amadurecimento dessa discussão, razão pela qual merece tramitação.
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Dessa  forma,  considerando  a  grande  relevância  do  projeto  para  a  população
mineira, pedimos o apoio dos nobres colegas à aprovação dele.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.781/2015
Altera a redação do  caput do art. 1º e acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei nº

9.760,  de  20  de  abril  de  1989,  que  dispõe  sobre  concessão  de  passe  livre,  no
transporte  coletivo  intermunicipal,  a  deficiente  físico,  deficiente  mental,  deficiente
visual e idoso.

Art. 1º – O caput do art. 1º da Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, passa a vigorar
com a seguinte redação, acrescentando-se ao referido artigo os seguintes §§ 1º e 2º:

“Art.  1º  –  Fica  concedido  passe livre,  no  transporte  coletivo  intermunicipal,  aos
deficientes físicos, mentais, visuais, às pessoas com idade superior a 65 anos, e aos
estudantes será concedido desconto de 50% no valor da passagem.

§ 1º – São estudantes as pessoas matriculadas, no ano corrente, em instituições
que  ministrem  cursos  de  ensinos  superior,  médio  e  fundamental,  devidamente
registradas no Ministério da Educação.

§ 2º – O benefício será concedido mediante a apresentação de documento emitido
pela União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
e pelas secretarias das instituições de ensino.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação: A vida acadêmica é composta por uma interdisciplinariedade, pelo livre

acesso  dos  estudantes  às  oportunidades  que  a  sociedade  dispõe.  O  custo  do
transporte é o principal fator impeditivo ao acesso do estudante ao lazer, à cultura e
aos próprios espaços de atividades acadêmicas e palestras fora da academia.

Os poucos direitos alcançados até  os  dias  atuais  foram fruto de muita  luta  dos
estudantes  e  de  suas  entidades,  através  de  manifestações  de  rua,  debates  nas
escolas,  congressos  das  entidades,  seminários  de  educação,  jornais  periódicos,
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estruturação das entidades. Esses atos tiveram a contribuição de cada estudante,
para garantir  a materialização dos seus direitos. A reivindicação de 50% no passe
estudantil do transporte intermunicipal faz parte da pauta dessa busca por direitos.

Para além do reconhecimento do dever de oferta de melhores condições de estudo
e locomoção dos estudantes, é necessário tomar medidas que realmente contribuam
para auxiliar esses objetivos. Para tanto, a garantia do desconto de 50% no passe
estudantil do transporte intermunicipal deve tornar-se uma realidade no dia a dia da
classe estudantil.

– 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 1.782/2015
Institui a Política Estadual de Participação Social – Peps – e o Sistema Estadual de

Participação Social – Seps –, e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Participação Social – Peps –, com o

objetivo  de  fortalecer  e  articular  os  mecanismos e  as  instâncias  democráticas de
diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública estadual e a sociedade
civil de Minas Gerais.

Parágrafo único – Na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação
de  programas  e  políticas  públicas  e  no  aprimoramento  da  gestão  pública  serão
considerados os objetivos e as diretrizes da Peps.

Art. 2º – Para os fins desta lei, consideram-se:
I  –  Sociedade  Civil  as  entidades,  os  movimentos  e  os  coletivos  sociais,

institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações;
II  –  Conselho  de  Políticas  Públicas  instância  colegiada  temática  permanente,

instituída  por  ato  normativo,  de  diálogo  entre  a  sociedade  civil  e  o  governo para
promover a participação no processo decisório e na gestão de políticas públicas;

III – Comissão de Políticas Públicas instância colegiada temática, instituída por ato
normativo, criada para o diálogo entre a sociedade civil  e o governo em torno de
objetivo específico, com prazo de funcionamento vinculado ao cumprimento de suas
finalidades;
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IV  –  Conferência  Estadual  instância  periódica  de  debate,  de  formulação  e  de
avaliação  sobre  temas  específicos  e  de  interesse público,  com  a  participação de
representantes do governo e da sociedade civil, podendo incluir etapas regionais ou
municipais, para propor diretrizes e ações acerca do tema tratado;

V – Mesa de Diálogo mecanismo de debate e de negociação com a participação
dos setores da sociedade civil  e  do governo diretamente envolvidos no  intuito  de
prevenir, mediar e solucionar conflitos sociais;

VI  –  Fórum  Interconselhos  mecanismo para  o  diálogo entre  representantes  dos
conselhos  e  das  comissões  de  políticas  públicas,  no  intuito  de  acompanhar  as
políticas públicas e os programas governamentais, formulando recomendações para
aprimorar sua intersetorialidade e transversalidade;

VII – Audiência Pública mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo,
aberto  a  qualquer  interessado,  com  a  possibilidade  de  manifestação  oral  dos
participantes, cujo objetivo é subsidiar decisões governamentais;

VIII – Consulta Pública mecanismo participativo, a se realizar em prazo definido, de
caráter consultivo, aberto a qualquer interessado, que visa a receber contribuições
por escrito da sociedade civil sobre determinado assunto, na forma definida no seu
ato de convocação;

IX – Ambiente Virtual de Participação Social mecanismo de interação social que
utiliza  tecnologias  de  informação e de  comunicação,  em especial  a  internet,  para
promover o diálogo entre administração pública estadual e sociedade civil.

Parágrafo único – As definições previstas nesta lei não implicam a desconstituição
ou a alteração de conselhos, comissões e demais instâncias de participação social no
âmbito do governo estadual.

Art. 3º – São diretrizes gerais da Peps:
I – reconhecimento da participação social como direito do cidadão e expressão de

sua autonomia;
II  –  complementariedade,  transversalidade  e  integração  entre  mecanismos  e

instâncias da democracia representativa, participativa e direta;
III – solidariedade, cooperação e respeito à diversidade de etnia, cultura, geração,

origem,  sexo,  orientação  sexual,  religião  e  condição  social,  econômica  ou  de
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deficiência, para a construção de valores democráticos e de participação popular;
IV – direito à informação, à transparência e ao controle social nas ações públicas,

com uso de linguagem simples e objetiva, consideradas as características a que se
dirige;

V  –  autonomia,  livre  funcionamento  e  independência  das  organizações  da
sociedade civil;

VI – ampliação dos mecanismos de controle social sobre as ações, os programas e
as políticas governamentais e de Estado.

Art. 4º – São objetivos da Peps, entre outros:
I – consolidar a participação social como política de estado e método de governo;
II – promover a articulação das instâncias e dos mecanismos de participação social;
III – aprimorar a relação do governo estadual com a sociedade civil, respeitando a

autonomia das partes e dos demais Poderes;
IV – promover e consolidar a adoção de mecanismos de participação social nas

políticas e programas de governo;
V  –  desenvolver  mecanismos  de  participação  social  nas  etapas  do  ciclo  de

planejamento e orçamento;
VI  –  incentivar  o  uso  e  o  desenvolvimento  de  metodologias  que  incorporem

múltiplas  formas  de  expressão  e  linguagens  de  participação  social,  por  meio  da
internet, com a adoção de tecnologias livres de comunicação e informação;

VII – desenvolver mecanismos de participação social acessíveis aos grupos sociais
historicamente discriminados e aos vulneráveis; e

VIII – incentivar e promover ações e programas de apoio institucional, formação e
qualificação em participação social para agentes públicos e sociedade civil.

Art. 5º – Os órgãos e as entidades das administrações públicas estaduais direta e
indireta  deverão,  respeitadas  as  especificidades  de  cada  caso,  considerar  as
instâncias  e  os  mecanismos  de  participação  social,  previstos  nesta  lei,  para  a
formulação,  a  execução,  o  monitoramento  e  a  avaliação  de  seus  programas  e
políticas públicas.

§  1º  –  Os  órgãos  e  as  entidades  referidos  no  caput elaborarão,  anualmente,
relatório de implementação da Política Estadual de Participação Social – Peps –, no
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âmbito  de  seus  programas  e  políticas  setoriais,  observadas  as  orientações  da
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais .

§ 2º – A Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais elaborará e
publicará anualmente relatório de avaliação da implementação da Peps no âmbito da
administração pública estadual.

Art.  6º  – São instâncias  e mecanismos de participação social,  sem prejuízo  da
criação  e  do  reconhecimento  de  outras  formas  de  diálogo  entre  a  administração
pública estadual e a sociedade civil:

I – Conselho de Políticas Públicas;
II – Conferência Estadual;
III – Mesa de Diálogo;
IV – Fórum Interconselhos;
V – Audiência Pública;
VI – Consulta Pública;
VII – Ambiente Virtual de Participação Social.
Art. 7º – O Sistema Estadual de Participação Social – Seps –, coordenado pela

Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, será integrado pelas
instâncias de participação social previstas nos incisos I a III do art. 6º desta lei, sem
prejuízo  da  integração de outras  formas de diálogo entre a administração pública
estadual e a sociedade civil.

Parágrafo único – Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
publicará a relação e a respectiva composição das instâncias integrantes do Seps.

Art.  8º  –  Compete  à  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações
Institucionais:

I  –  acompanhar  a  implementação  da  Peps  nos  órgãos  e  nas  entidades  das
administrações públicas estaduais direta e indireta;

II  –  orientar  a implementação da Peps e do  Seps nos  órgãos e entidades  das
administrações públicas estaduais direta e indireta;

III  –  realizar  estudos  técnicos  e  promover  avaliações  e  sistematizações  das
instâncias e dos mecanismos de participação social definidos nesta lei;
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IV  –  realizar  audiências  e  consultas  públicas  sobre  aspectos  relevantes  para  a
gestão da Peps e do Seps;

Art. 9º – Fica instituído o Comitê Governamental de Participação Social – CGPS –,
para assessorar a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais no
monitoramento e na implementação da Peps e na coordenação do Seps.

§ 1º – O CGPS será coordenado pela Secretaria de Estado de Casa Civil  e de
Relações  Institucionais,  que  dará  o  suporte  técnico-administrativo  para  seu
funcionamento.

§  2º  –  Ato  da  Secretaria  de  Estado da Casa Civil  e  de  Relações Institucionais
disporá sobre seu funcionamento.

Art. 10 – Ressalvado o disposto em lei, na constituição de conselhos de políticas
públicas e na reorganização dos já constituídos devem ser observadas, no mínimo,
as seguintes diretrizes:

I  –  presença  de  representantes  eleitos  ou  indicados  pela  sociedade  civil,
preferencialmente de forma paritária em relação aos representantes governamentais,
quando a natureza da representação o recomendar;

II  –  definição,  com  consulta  prévia  à  sociedade  civil,  de  suas  atribuições,
competências e natureza;

III – garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil;
IV – definição de critérios transparentes de escolha de seus membros;
V – rotatividade dos representantes da sociedade civil;
VI – compromisso com o acompanhamento dos processos conferenciais relativos

ao tema de sua competência;
VII – publicidade de seus atos.
§ 1º – A participação dos membros no conselho é considerada prestação de serviço

público relevante, não remunerada.
§ 2º – A publicação das resoluções de caráter normativo dos conselhos de natureza

deliberativa  vincula-se  à  análise  de  legalidade  do  ato  pelo  órgão  jurídico
governamental competente.

§ 3º – A rotatividade das entidades e de seus representantes nos conselhos de
políticas  públicas  deve  ser  assegurada  mediante  a  recondução  limitada  a  lapso
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temporal determinado na forma dos seus regimentos internos, sendo vedadas três
reconduções consecutivas.

§ 4º – A participação de dirigente ou membro de organização da sociedade civil que
atue em conselho de política pública não configura impedimento  à celebração de
parceria com a administração pública.

§ 5º – Na hipótese de parceira que envolva transferência de recursos financeiros de
dotações  consignadas  no  fundo  do  respectivo  conselho,  o  conselheiro  ligado  à
organização que pleiteia o acesso ao recurso fica impedido de votar nos itens de
pauta que tenham referência com o processo de seleção, monitoramento e avaliação
da parceria.

Art. 11 – Nas comissões de políticas públicas devem ser observadas, no mínimo, as
seguintes diretrizes:

I – presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil;
II – definição de prazo, tema e objetivo a ser atingido;
III – garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil;
IV – estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros;
V – publicidade de seus atos.
Art.  12  –  As  conferências  estaduais  devem  observar,  no  mínimo,  as  seguintes

diretrizes:
I  –  divulgação  ampla  e  prévia  do  documento  convocatório,  especificando  seus

objetivos e etapas;
II – garantia da diversidade dos sujeitos participantes;
III – estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos delegados

governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil;
IV – integração entre as etapas, quando houver;
V  –  disponibilização  prévia  dos  documentos  de  referência  e  materiais  a  serem

apreciados na etapa estadual;
VI – definição dos procedimentos metodológicos e pedagógicos a serem adotados

nas diferentes etapas;
VII – publicidade de seus resultados;
VIII – determinação do modelo de acompanhamento de suas resoluções;
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IX – indicação da periodicidade de sua realização, considerando o calendário de
outros processos conferenciais.

Parágrafo  único  –  As conferências  estaduais  e  suas possíveis  etapas regionais
serão convocadas por ato normativo específico, ouvido o CGPS sobre a pertinência
de sua realização.

Art. 13 – As mesas de diálogo devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes:
I – participação das partes afetadas;
II – envolvimento dos representantes da sociedade civil na construção da solução

do conflito;
III – prazo definido de funcionamento;
IV – acompanhamento  da  implementação das soluções pactuadas e obrigações

voluntariamente assumidas pelas partes envolvidas.
Parágrafo  único  –  As  mesas  de  diálogo  criadas  para  o  aperfeiçoamento  das

condições  e  das  relações  de  trabalho  deverão,  preferencialmente,  ter  natureza
tripartite, de maneira a envolver representantes dos empregados, dos empregadores
e do governo.

Art.  14  –  Os  fóruns  interconselhos  devem  observar,  no  mínimo,  as  seguintes
diretrizes:

I  –  definição  da política  ou  do  programa a  ser  objeto  de  debate,  formulação  e
acompanhamento;

II  –  definição  dos  conselhos  e  das  organizações  da  sociedade  civil  a  serem
convidados pela sua vinculação ao tema;

III – produção de recomendações para as políticas e os programas em questão;
IV – publicidade das conclusões.
Art.  15  –  As  audiências  públicas  devem  observar,  no  mínimo,  as  seguintes

diretrizes:
I – divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificado seu objeto,

metodologia e o momento de realização;
II – livre acesso aos sujeitos afetados e interessados;
III – sistematização das contribuições recebidas;
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IV – publicidade, com ampla divulgação de seus resultados, e a disponibilização do
conteúdo dos debates;

V – compromisso de resposta às propostas recebidas.
Art. 16 – As consultas públicas devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes:
I – divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando seu objeto,

metodologia e o momento de realização;
II – disponibilização prévia e em tempo hábil dos documentos que serão objeto da

consulta,  em  linguagem  simples  e  objetiva,  e  dos  estudos  e  do  material  técnico
utilizado como fundamento para a proposta colocada em consulta pública e a análise
de impacto regulatório, quando houver;

III – utilização da internet e de tecnologias de comunicação e informação;
IV – sistematização das contribuições recebidas;
V – publicidade de seus resultados;
VI – compromisso de resposta às propostas recebidas.
Art.  17  –  Na  criação  de  ambientes  virtuais  de  participação  social  devem  ser

observadas, no mínimo, as seguintes diretrizes:
I  –  promoção da participação de forma direta  da sociedade civil  nos debates e

decisões do governo;
II – fornecimento às pessoas com deficiência de todas as informações destinadas

ao público em geral em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes
tipos de deficiência;

III – disponibilização de acesso aos termos de uso do ambiente no momento do
cadastro;

IV – explicitação de objetivos, metodologias e produtos esperados;
V – garantia da diversidade dos sujeitos participantes;
VI – definição de estratégias de comunicação e mobilização, e disponibilização de

subsídios para o diálogo;
VII – utilização de ambientes e ferramentas de redes sociais, quando for o caso;
VIII  –  priorização  da  exportação  de  dados  em  formatos  abertos  e  legíveis  por

máquinas;
IX – sistematização e publicidade das contribuições recebidas;
X – utilização prioritária de softwares e licenças livres como estratégia de estímulo à
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participação na construção das ferramentas tecnológicas de participação social;
XI  –  fomento  à  integração  com  instâncias  e  mecanismos  presenciais,  como

transmissão de debates e oferta de oportunidade para participação remota.
Art. 18 – Fica instituída a Mesa de Monitoramento das Demandas Sociais, instância

colegiada intersecretarias responsável pela coordenação e pelo encaminhamento de
pautas dos movimentos sociais e pelo monitoramento de suas respostas.

§ 1º – As reuniões da Mesa de Monitoramento serão convocadas pela Secretaria de
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, sendo convidados representantes
das secretarias relacionadas com os temas a serem debatidos na ocasião.

§  2º  –  Ato  da  Secretaria  de  Estado de Casa Civil  e  de  Relações Institucionais
disporá  sobre  as  competências  específicas,  o  funcionamento  e  a  criação  de
subgrupos da instância prevista no caput deste artigo.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Celinho do Sinttrocel
Justificação:  A  participação  da  população  na  formulação,  na  execução,  no

monitoramento, na avaliação de programas e políticas governamentais, bem como no
aprimoramento da gestão pública, é uma exigência cada vez maior da sociedade civil,
é  um imperativo  democrático  e é  uma condicionante  das administrações públicas
modernas e governos comprometidos com as causas populares.

Por iniciativa do governo federal, o tema tem sido muito debatido e tem despertado
atenção de todos os brasileiros. Minas Gerais, mais uma vez, tem a oportunidade de
colocar-se, de forma político-prática, na vanguarda das discussões, aprovando uma
Política  Estadual  de  Participação  Social  e  um  Sistema  Estadual  de  Participação
Social que democratizem as relações entre o Poder Executivo e o a sociedade civil.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Rogério
Correia. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.567/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.783/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 910/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do
Projeto Boa Esperança – Astrabe –, com sede no Município de Buritis.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais

Sem Terra do Projeto Boa Esperança – Astrabe –, com sede no Município de Buritis.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Gustavo Corrêa
Justificação:  A Associação dos Trabalhadores  Rurais  Sem Terra  do  Projeto Boa

Esperança – Astrabe –, com sede no Município de Buritis, fundada em 28/5/1998, é
uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem por finalidade promover, apoiar, criar e
incentivar toda e qualquer iniciativa que vise ao desenvolvimento e ao aprimoramento
da comunidade, destinando-se à representação e à defesa dos trabalhadores rurais
sem terra.

A documentação  da  entidade  está  em  consonância  com  a  Lei  nº  12.972,  de
27/7/1998, com as alterações feitas pela Lei nº 15.294, de 5/8/2004.

Assim, peço o apoio dos meus 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 1.784/2015
Dispõe sobre  a  Política  Estadual  de  Participação Social  –  Peps  –  e  o Sistema

Estadual de Participação Social – Seps – e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Esta lei dispõe sobre a Politica Estadual de Participação Social – Peps – e

o Sistema Estadual de Participação Social – Seps.
Art. 2º – A Politica Estadual de Participação Social – Peps – a que se refere o artigo

anterior será implantada com objetivo geral de fortalecer e articular os mecanismos e
as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração
pública estadual e a sociedade civil.

Parágrafo único – Na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação
de  programas  e  políticas  públicas  e  no  aprimoramento  da  gestão  pública  serão
considerados os objetivos e as diretrizes da Peps.
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Art. 3º – Para os fins deste decreto, consideram-se:
I – sociedade civil o cidadão os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados

ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações;
II  –  conselho  de  políticas  públicas  a  instância  colegiada  temática  permanente,

instituída  por  ato  normativo,  de  diálogo  entre  a  sociedade  civil  e  o  governo para
promover a participação no processo decisório e na gestão de políticas públicas;

III – comissão de políticas públicas a instância colegiada temática, instituída por ato
normativo, criada para o diálogo entre a sociedade civil  e o governo em torno de
objetivo específico, com prazo de funcionamento vinculado ao cumprimento de suas
finalidades;

IV – conferência a instância periódica de debate,  de formulação e de avaliação
sobre temas específicos e de interesse público, com a participação de representantes
do governo e da sociedade civil, podendo incluir etapas estaduais, distrital, municipais
ou regionais, para propor diretrizes e ações acerca do tema tratado;

V – ouvidoria pública a instância de controle e participação social responsável pelo
tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às
políticas e aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas
ao aprimoramento da gestão pública;

VI – mesa de diálogo o mecanismo de debate e de negociação com a participação
dos setores da sociedade civil  e  do governo diretamente envolvidos no  intuito  de
prevenir, mediar e solucionar conflitos sociais;

VII – fórum interconselhos o mecanismo para o diálogo entre representantes dos
conselhos e comissões de políticas públicas, no intuito de acompanhar as políticas
públicas e os programas governamentais, formulando recomendações para aprimorar
sua intersetorialidade e transversalidade;

VIII – audiência pública o mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo,
aberto  a  qualquer  interessado,  com  a  possibilidade  de  manifestação  oral  dos
participantes, cujo objetivo é subsidiar decisões governamentais;

IX – consulta pública o mecanismo participativo, a se realizar em prazo definido, de
caráter consultivo, aberto a qualquer interessado, que visa a receber contribuições
por escrito da sociedade civil sobre determinado assunto, na forma definida no seu
ato de convocação;
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X – ambiente virtual de participação social o mecanismo de interação social que
utiliza  tecnologias  de  informação e de  comunicação,  em especial  a  internet,  para
promover o diálogo entre a administração pública federal e a sociedade civil.

Parágrafo único – As definições previstas nesta lei não implicam a desconstituição
ou a alteração de conselhos, comissões e demais instâncias de participação social já
instituídos no âmbito do governo estadual.

Art. 4º – São diretrizes gerais da Peps:
I – reconhecimento da participação social como direito do cidadão e expressão de

sua autonomia;
II  –  complementariedade,  transversalidade  e  integração  entre  mecanismos  e

instâncias da democracia representativa, participativa e direta;
III  –  solidariedade,  cooperação e  respeito  à  diversidade de  etnia,  raça,  cultura,

geração, origem, sexo, orientação sexual, religião e condição social, econômica ou de
deficiência, para a construção de valores de cidadania e de inclusão social;

IV – direito à informação, à transparência e ao controle social nas ações públicas,
com uso de linguagem simples e objetiva, consideradas as características e o idioma
da população a que se dirige;

V – valorização da educação para a cidadania ativa;
VI  –  autonomia,  livre  funcionamento  e  independência  das  organizações  da

sociedade civil;
VII – ampliação dos mecanismos de controle social.
Art. 5º – São objetivos específicos da Peps, entre outros:
I – consolidar a participação social como método de governo;
II – promover a articulação das instâncias e dos mecanismos de participação social;
III – aprimorar a relação do governo estadual com a sociedade civil, respeitando a

autonomia das partes;
IV – promover e consolidar a adoção de mecanismos de participação social nas

políticas e nos programas do governo estadual;
V  –  desenvolver  mecanismos  de  participação  social  nas  etapas  do  ciclo  de

planejamento e orçamento;
VI  –  incentivar  o  uso  e  o  desenvolvimento  de  metodologias  que  incorporem
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múltiplas  formas  de  expressão  e  linguagens  de  participação  social,  por  meio  da
internet,  com  a  adoção  de  tecnologias  livres  de  comunicação  e  informação,
especialmente, softwares e aplicações, tais como códigos fonte livres e auditáveis, ou
os disponíveis em portal de software público brasileiro;

VII – desenvolver mecanismos de participação social acessíveis aos grupos sociais
historicamente excluídos e aos vulneráveis;

VIII – incentivar e promover ações e programas de apoio institucional, formação e
qualificação em participação social para agentes públicos e sociedade civil;

IX – incentivar a participação social no Estado de Minas Gerais e nos municípios
mineiros.

Art. 6º – Os órgãos e as entidades das administrações públicas estaduais direta e
indireta  deverão,  respeitadas  as  especificidades  de  cada  caso,  considerar  as
instâncias  e  os  mecanismos  de  participação  social  previstos  nesta  lei  para  a
formulação,  a  execução,  o  monitoramento  e  a  avaliação  de  seus  programas  e
políticas públicas.

Art.  7º  – São instâncias  e mecanismos de participação social,  sem prejuízo  da
criação e do reconhecimento de outras formas de diálogo entre administração pública
estadual e sociedade civil:

I – conselho de políticas públicas;
II – comissão de políticas públicas;
III – conferência estadual;
IV – ouvidoria pública estadual;
V – mesa de diálogo;
VI – fórum interconselhos;
VII – audiência pública;
VIII – consulta pública;
IX – orçamento participativo;
X – ambiente virtual de participação social.
Parágrafo único – Os representantes da sociedade civil terão suas despesas para

participação em reuniões e eventos das instâncias  e mecanismos de participação
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social pagas pelo Estado, nos termos da legislação aplicável, quando o exercício da
representação se der fora dos respectivos municípios de domicílio.

Art. 8º – O Sistema Estadual de Participação Social – Seps – será integrado pelas
instâncias de participação social previstas nos incisos I a IV do art. 7º desta lei, sem
prejuízo  da  integração de outras  formas de diálogo entre a administração pública
estadual e a sociedade civil.

Parágrafo  único  –  Será  publicada  a  relação  e  a  respectiva  composição  das
instâncias integrantes do Seps.

Art. 9º – Na constituição das instâncias e dos mecanismos de participação social
previstos nesta lei, serão observados as diretrizes gerais e os objetivos específicos da
Peps, sem prejuízo de outros específicos, nos termos regulamentares.

Art. 10 – Deverá ser instituída a Mesa de Monitoramento das Demandas Sociais,
instância  colegiada  intersecretarial  responsável  pela  coordenação  e  pelo
encaminhamento de pautas dos movimentos sociais e pelo monitoramento de suas
respostas.

Parágrafo  único  –  Ato  normativo  disporá  sobre  as  competências  específicas,  o
funcionamento e a criação de subgrupos da instância prevista no caput.

Art.  11  –  As  agências  reguladoras  estaduais  observarão,  na  realização  de
audiências e consultas públicas, o disposto nesta lei, no que couber.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Marília Campos
Justificação: A Constituição de 1988, no parágrafo único do art. 1º, afirma que “todo

o  poder  emana  do  povo,  que  o  exerce  por  meio  de  representantes  eleitos  ou
diretamente, nos termos desta Constituição”. Essa passagem deixa evidente que o
legislador  constituinte  brasileiro  definiu  o  País  como  um  sistema  misto  entre  a
representação e a participação.

No Brasil, desde 2003, no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
fizemos uma aposta forte na ampliação das formas de participação. Com a Medida
Provisória nº 103, o presidente Lula atribuiu à Secretaria-Geral da Presidência o papel
de “articulação com as entidades da sociedade civil e na criação e implementação de
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instrumentos de consulta e participação popular de interesse do Poder Executivo na
elaboração da agenda futura do Presidente da República...”. A partir daí, uma série de
formas de participação foram introduzidas pelo governo federal, que dobrou o número
de conselhos nacionais existentes no País de 31 para mais de 60 e realizou cerca de
110 conferências nacionais (74 entre 2003 e 2010 e em torno de 40 desde 2011), com
seus respectivos desdobramentos estaduais.

As práticas de democracia participativa, entretanto, são dispersas, com diferentes
formatos e nomenclaturas: conferências, conselhos, audiências públicas, orçamento
participativo,  colegiados,  comissões  entre  outros.  Uma  Politica  Estadual  de
Participação Social  e  um Sistema Estadual  de  Participação  Social  corrigem  essa
dispersão e institucionalizam e potencializam uma prática exitosa.

O  sentido  deste  projeto  é,  pois,  contribuir  para  aprimorar  o  funcionamento
democrático de nosso Estado e oferecer para a população mineira a oportunidade de
atuar de forma contínua e sistemática na propositura, no planejamento e na avaliação
de políticas públicas. Essa é uma das dimensões mais valorizadas do poder público
moderno e, longe de representar a negação da democracia, a reafirma e fortalece.

Com essa convicção, apresento este projeto de lei e conto com o apoio dos nobres
pares à aprovação dele.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Rogério
Correia. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.567/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.785/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.712/2015)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Caraíbas de Baixo,
com sede no Município de Mamonas.

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

Caraíbas de Baixo, com sede no Município de Mamonas.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Gil Pereira
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Justificação:  A Associação dos Moradores de Caraíbas de Baixo é uma pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede no Município de Mamonas.

A entidade foi constituída com a finalidade de desenvolver projetos assistenciais de
combate à fome e à pobreza para minorar os efeitos da natureza e da seca sobre o
ser humano na comunidade. Tem como finalidades, ainda, a proteção à saúde da
família,  da  maternidade,  da  infância,  da  adolescência  e  da  velhice,  incluindo
assistência  médica  e  odontológica;  a  reabilitação  de  pessoas  com  deficiência;  a
promoção da cultura, da educação, do esporte e do lazer e de meios que aumentem
o emprego e a renda das famílias na comunidade; a proteção ao meio ambiente; o
incentivo  à  agricultura  familiar;  a  reivindicação  aos  poderes  públicos  municipal,
estadual  e federal de soluções para os problemas de interesse da coletividade;  a
elaboração de projetos específicos e de convênio destinado à assistência social e à
estruturação das atividades da entidade, de seus associados e da população de sua
área de abrangência .

Por essas razões, conto com o apoio desta Casa àaprovação 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 1.786/2015
Dispõe sobre a substituição do uso de sacola plástica pelo uso de sacola ecológica

e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  O  uso  de  sacola  plástica  deverá  ser  substituído  pelo  uso  de  sacola

ecológica, nos termos desta lei.
Art.  2º  –  A  substituição  de  uso  a  que  se  refere  esta  lei  acontecerá  nos

estabelecimentos privados e nos órgãos e nas entidades do poder público sediados
no Estado.

Art. 3º – A substituição de uso a que se refere esta lei terá caráter facultativo pelo
prazo  de  dois  anos  contados  a  partir  da  data  de  publicação  desta  lei  e  caráter
obrigatório a partir de então.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator as seguintes
penalidades:
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I – notificação;
II – multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e, em caso de reincidência, no

valor de R$10.000,00 (dez mil reais);
III – interdição do estabelecimento.
§ 1º – Na penalidade de notificação, será concedido prazo de trinta dias para que o

infrator se ajuste ao previsto por esta lei.
§  2º  –  A penalidade de interdição do estabelecimento  não se aplica a  órgão e

entidade do poder público.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Fred Costa – Anselmo José Domingos.
Justificação: A presença das sacolas elásticas invadiu o Brasil na década de 1980,

por sua praticidade, custo baixo e pela moda dos produtos descartáveis.
Hoje vemos que elas são um dos grandes vilões do meio ambiente, porque foram

usadas desmedidamente. Feitas com material derivado do petróleo, sua degradação
no meio ambiente leva centenas de anos, além de poluir os mares e rios, causando
morte de peixes e tartarugas, que as confundem com as águas vivas.

A substituição das sacolas descartáveis por sacolas biodegradáveis ou sacolas não
descartáveis é inevitável e urgente. Assim, torna-se necessária a intervenção deste
parlamento para criar norma legal específica, de caráter punitivo, para inibir o uso dos
plásticos descartáveis.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares à aprovação desta proposição.
–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.787/2015
Determina a utilização preferencial de areia descartada de fundição nas obras de

construção e conservação de rodovias e aterros sanitários no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Nas obras públicas de construção e conservação de rodoviais e aterros

sanitários executadas direta ou indiretamente por órgão ou entidade da administração
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pública estadual, será utilizada, preferencialmente, areia descartada de fundição na
composição da mistura asfáltica.

Parágrafo único – A utilização de outra espécie de areia nas obras públicas a que
se refere o  caput  somente será admitida mediante justificação baseada em critérios
técnicos ou econômicos.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a autoridade responsável
às sanções administrativas, civis e penais pertinentes.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Fabiano Tolentino
Justificação: A areia descartada de fundição constitui o maior resíduo industrial do

País, sendo em Minas Gerais geradas cerca de 400 mil toneladas por ano.
Nos países mais desenvolvidos, a areia descartada de fundição é aplicada como

subproduto em diversos fins. No Brasil, foram realizados amplos estudos durante três
anos, com a participação da sociedade e dos órgãos de controle ambiental de Minas
Gerais, São Paulo e do Rio Grande do Sul, do Instituto Militar de Engenharia, entre
outros, que atestaram a viabilidade técnica, ambiental e econômica da aplicação da
areia descartada de fundição. Esses estudos resultaram na criação da norma ABNT
NBR 15702,  publicada em 6/6/2009,  que normatiza  o uso da área descartada de
fundição em mistura asfáltica e na cobertura diária de aterros de lixo doméstico.

O uso da areia descartada de fundição para esses fins irá proporcionar economia
de recursos naturais e financeiros para o Estado, os municípios e as empresas de
construção civil. Trata-se de uma atitude ecologicamente correta, que irá beneficiar
toda a sociedade através do desenvolvimento tecnológico na reutilização do maior
resíduo  industrial  do  Estado,  propiciando  economia  de  recursos  naturais  com  a
redução da exploração e da retirada de areia e argila de rios e cavas; a redução de
custos para as prefeituras na construção, no licenciamento e na operação de aterro
sanitário, visto que elas terão receitas no lugar de custos para retirar a argila que é
normalmente utilizada; e a redução de custos na construção de estradas.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nossos nobres pares à aprovação
desta proposição.
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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 1.788/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.366/2014)

Altera da Lei nº 12.919, de 29 de junho de 1998, que dispõe sobre os concursos de
ingresso e de remoção nos serviços notariais e de registro, previstos na Lei Federal
nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, e dá outras providências.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Lafayette de Andrada
Justificação: Esta proposição tem por objetivo aperfeiçoar a forma de ingresso dos
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titulares das serventias notariais e de registro, de forma que as delegações observem
critérios de antiguidade e experiência, para que as vagas sejam providas. Buscamos
com  o  projeto  evitar  que  serventias  que  exijam  maior  responsabilidade  e,
consequentemente,  maior  experiência  de  seus  titulares  sejam  ocupadas  por
profissionais  recém-chegados  cujo  mérito  seja  exclusivamente  a  aprovação  no
concurso público. Entendemos que a prática de no mínimo dois anos em serventia no
mesmo  estado  da  Federação  seja  uma  condição  mínima  para  se  entregar  a
responsabilidade de serventias com número maior de atos, quando da vacância de
seu titular.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.789/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.676/2014)

Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Vida Plena – Crevipi –, com
sede no Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Casa de Recuperação Vida Plena –

Crevipi –, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação:  A  Casa  de  Recuperação  Vida  Plena  –  Crevipi  –,  com  sede  no

Município de Itajubá, é uma associação civil  de caráter social, sem fins lucrativos,
sem  cunho  político  ou  partidário,  regida  por  estatuto  próprio  e  com  prazo
indeterminado.

Tem  por  finalidade  conscientizar  e  recuperar  dependentes  químicos  do  sexo
masculino, com idade entre 18 e 65 anos, com o máximo de segurança e respeito à
dignidade  humana,  sem  distinção  de  cor,  raça,  credo  religioso,  classe  social,
concepção político-partidária ou filosófica ou de nacionalidade.
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Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
atividades voluntárias.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

– 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 1.790/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 827/2011)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene – e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica acrescentado o seguinte inciso III ao parágrafo único do art. 2º da Lei

nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002.
“Art. 2º – (...)
III – O Município de Arinos.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: Por intermédio da Lei Complementar Federal nº 125, de 3/1/2007, o

governo  federal,  sabidamente,  reimplantou  a  Sudene,  órgão  essencial  para  o
desenvolvimento da Região Nordeste do País e de grande parte do Estado de Minas
Gerais.

Em  nosso  Estado,  o  Idene  tem  finalidade  semelhante  à  que  desenvolve  no
Nordeste, qual  seja, promover o desenvolvimento econômico e social  das regiões
mais carentes. No entanto, o Município de Arinos, incluído pelo governo federal na
área  de  atuação  da  Sudene,  ainda  não  é  atendido  pelo  Idene,  o  que  motiva  a
apresentação do projeto em tela, visando a incluir o município na área de atuação da
autarquia estadual.

Pela importância da matéria, contamos com o apoio à aprovação do projeto pelos
nobres pares desta Casa.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.791/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.016/2011)

Institui  as  diretrizes  estaduais  da  educação  para  a  saúde  no  âmbito  da  rede
estadual de ensino e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  –  A educação  para  a  saúde,  como  um  dos  pilares  da  concepção  de

promoção da saúde, tem o objetivo de formar cidadãos conscientes de seu papel na
mudança do atual quadro da saúde no Estado e habilitá-los para atuar no processo
de melhoria de suas condições de vida.

Art.  2º – Os estabelecimentos de ensino promoverão a educação para a saúde
orientados basicamente pelas seguintes ações:

I – busca de alternativas curriculares e metodológicas integradas nos programas
educacionais  em  desenvolvimento,  a  serem  definidas  em  conformidade  com  as
diretrizes gerais de organização do ensino nas escolas estaduais, com as orientações
da Secretaria de Estado da Educação e das superintendências regionais de ensino e
com  a  proposta  pedagógica  aprovada  pelos  colegiados  escolares  em  cada
estabelecimento de ensino;

II  –  aproveitamento  dos  recursos  e  tecnologias  disponíveis,  como  vídeos  e
programas  audiovisuais  veiculados  pelos  Ministérios  da  Educação  e  da  Saúde  e
outros;

III – apoio às iniciativas de caráter local e regional e à participação da comunidade
interessada;

IV – realização de parcerias entre o Estado, municípios, órgãos governamentais,
organizações da sociedade civil e outros interessados;

V –  avaliação permanente  das  ações  desenvolvidas,  visando ao seu adequado
planejamento e, conforme o caso, à sua reorientação.

Art. 3º – Os programas, as atividades e outras propostas desenvolvidos conforme
as estratégias adotadas em cada estabelecimento de ensino visarão, precipuamente,
à garantia de educação sanitária básica ao educando, compreendendo os seguintes
conteúdos mínimos:
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I – noções de higienes corporal e ambiental;
II  –  educação  alimentar  e  prevenção de  doenças  decorrentes  de  maus  hábitos

alimentares;
III – noções de saneamento básico e de preservação do meio ambiente;
IV – orientações sobre:
a) sexualidade, gravidez na adolescência e formas de contracepção;
b)  prevenção,  sintomatologia  e  diagnóstico  da  aids  e  de  outras  doenças

sexualmente transmissíveis;
V – esclarecimentos acerca dos problemas advindos do uso de drogas e bebidas

alcoólicas e da prática do tabagismo;
VI – informações sobre doenças imunopreveníveis e vacinas.
Art.  4º  –  A  execução  das  ações  relativas  à  educação  para  a  saúde  será

desenvolvida por meio da celebração de convênios ou instrumentos congêneres entre
a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado da Saúde, com vistas à
capacitação dos profissionais do Quadro de Pessoal do Magistério para a respectiva
função.

Art.  5º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
contados da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação:  Consideramos,  ao  propor  este  projeto  de  lei,  que a  educação e  a

saúde são determinadas na sociedade pelas condições de vida e de trabalho e pela
forma como é organizada a produção da vida material.

Saúde e educação estão intimamente relacionadas, assim como a falta de saúde
está  ligada  às  carências  crônicas  da  educação,  que  condenam  principalmente  a
população mais pobre aos males da desnutrição, da falta de saneamento básico, das
doenças já controladas.

Priorizar a educação, como necessária à saúde, significa uma nova maneira de ver
a saúde, privilegiando a prevenção e a formação consciente e crítica de cidadãos
capazes do cuidado essencial com o próprio corpo, com o ambiente que o circunda e
com o necessário respeito ao próximo.
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Cuidar da saúde implica, como dito na bela formulação do teólogo Leonardo Boff,
em seu livro Saber cuidar: a ética do humano, "cuidar da vida que o anima, cuidar do
conjunto das relações com a realidade circundante, relações essas que passam pela
higiene, pela alimentação, pelo ar que respiramos, pela maneira como organizamos
nossa casa e nos situamos dentro de um determinado espaço ecológico”.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Carlos
Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.477/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.792/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.940/2012)

Dispõe sobre  o  serviço  público  de  transporte  individual  de  passageiros  por  táxi
convencional prestado no Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica autorizado o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais

– DER-MG – a firmar convênio com a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo
Horizonte S.A. – Bhtrans – para estabelecer as regras sobre a livre operação dos
permissionários do serviço de transporte remunerado de passageiros por táxi de Belo
Horizonte no Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
João Vitor Xavier
Justificação:  Aproximadamente  500  taxistas  dos  Municípios  de  Lagoa  Santa  e

Confins  possuem  autorização  para  atender  aos  passageiros  que  chegam  ao
Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Conforme noticiado na mídia,  “o Aeroporto  Internacional  Tancredo Neves  terá o
Terminal 1 totalmente reformado e receberá um terminal provisório para cargas e para
servir como conexão para passageiros que tenham como destino as demais cidades
do Sudeste e do Sul do Brasil. Com as intervenções, a capacidade operacional do
terminal passa dos atuais 5,5 milhões de passageiros por ano para 8,5 milhões de
passageiros  por  ano.  E  a  expectativa  é  que  o  aeroporto  atinja  8,5  milhões,
capacidade máxima prevista, em meados de 2012”.
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Tais medidas poderiam ser motivo de comemoração se não fosse a insuficiência de
táxis,  já que as frotas de Lagoa Santa e Confins são insuficientes para atender a
demanda de passageiros. Tal situação estimula, ainda, o transporte irregular.

O sistema de táxi de Belo Horizonte é considerado o melhor da América Latina e
serve de referência para outros estados brasileiros, sendo fiscalizado pela Bhtrans,
órgão da administração indireta do Município de Belo Horizonte. Possui uma frota
aproximada  de  6  mil  táxis,  razão  pela  qual  a  livre  operação  desses  taxistas  no
Aeroporto de Confins poderia minimizar a defasagem. Vale ressaltar que a frota deve
atingir o número de 6.560 permissões, em face de licitação que está sendo realizada.

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

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da
Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.304/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.793/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 720/2011)

Institui o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais,

a ser comemorado, anualmente, em 21 de setembro.
Parágrafo  único  –  Os  órgãos  públicos  responsáveis  pela  coordenação  e

implementação  da  Política  Estadual  da  Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação
Tributária ficam incumbidos de realizar e divulgar campanhas e eventos que visem à
valorização do profissional auditor fiscal da Receita Estadual.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: Com o intuito de homenagear a classe funcional dos auditores fiscais

do Estado, fomos procurados por lideranças desse segmento, que nos solicitaram a
apresentação deste projeto de lei.

Em avaliação pelo coletivo de nosso mandato, foi considerado unanimemente um
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justo pleito, visto tratar-se de um importante grupo de servidores públicos que têm a
difícil  –  mas  importantíssima  –  missão  de  fiscalizar,  controlar  e  estimular  a
arrecadação de impostos e tributos pelo Estado de Minas Gerais.

Para fortalecer a solicitação e justificar a data escolhida para a comemoração, 21
de setembro de cada ano, uma liderança desse coletivo enviou-nos um relato sobre a
vida de São Mateus,  cujo martírio e santidade são comemorados nesta data pela
Igreja  Católica,  considerado  o  padroeiro  dos  contadores  e  auditores  fiscais,  que
transcrevemos abaixo, como forma de permitir aos nobres pares que conheçam a sua
história e se sensibilizem, ainda mais, como a nossa causa, ajudando-nos a levá-la a
bom termo nesta Casa Legislativa.

“São Mateus, Padroeiro dos Auditores Fiscais e dos Contadores
Não se conhece a data exata do nascimento de São Mateus. Sabe-se que nasceu

em Cafarnaum, e seu pai,  Alfeu, lhe deu o nome de Levi.  Sua cidade natal – na
época, província romana – era cortada pelas principais estradas da Palestina, ponto
de convergência e centro comercial da região. Jesus Cristo tinha especial simpatia
por essa cidade, tendo nela pregado a sua doutrina.

A Igreja Católica consagra o dia 21 de setembro a São Mateus. Era um contabilista
que  atuava  na  área  da  contabilidade  pública,  portanto  um  rendeiro,  isto  é,  um
arrendatário  de  tributos.  O  exercício  da  sua profissão exigia  rígidos  controles,  os
quais se refletiam na formulação do documentário contábil.

Escriturava e auditava.
Era um publicano. E, por sê-lo, não era bem visto pela sociedade. Consideravam-no

pecador,  e  gozava  de  má fama pelo  fato  de  ser  um  cobrador  e  arrecadador  de
tributos.

Chamava-se telônio o local onde se efetivava o pagamento dos tributos e onde
também se trocava moeda estrangeira, um misto de casa de câmbio e de pagamento
dos tributos.

Em sua peregrinação, Jesus Cristo passa diante do telônio de Levi, para e o chama:
"Segue-me".  Levi  se  levanta,  acompanha  o  Mestre  e  abandona  seus  rendosos
negócios.

Troca de nome e de vida.
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Diz  São  Jerônimo  que  Levi,  vendo  Cristo,  ficou  atraído  pelo  brilho  da  divina
majestade  que  fulgurava  nos  olhos  do  Messias.  Converteu-se.  Adotou  o  nome
Mateus, que significava "o dom de Deus". Mateus seria corruptela de Matias. Mateus
foi  um  dos  doze  apóstolos,  e  o  primeiro  dos  quatro  evangelistas.  Antes  de  sua
conversão, era o mais rico e o mais inteligente. Escreveu o relato das pregações de
Cristo por volta do ano 50. O seu evangelho é considerado o mais completo, o mais
lindo e escorreito.

Mateus marcou a virada da sua vida com um banquete, que ofereceu aos amigos.
Nele compareceu Jesus, o que ensejou questionamentos e reverbérios por parte dos
escribas e fariseus, classes atingidas duramente pela nova pregação. Diziam: "Esse
homem  anda  com  publicanos  e  pecadores  e  banqueteia-se  com  eles".  Tais
recriminações não pouparam também os apóstolos: "Como é que vosso mestre se
senta à mesa com os pecadores"? Tais críticas merecem as famosas palavras: "Não
são os sadios, mas os doentes que necessitam de médico. Não vim chamar os justos,
senão os pecadores”. Após a cena descrita no chamado Evangelho do Espírito Santo
na qual os apóstolos recebem o dom da sabedoria, saíram eles pelas várias regiões
para a difusão religiosa.

Mateus pregou, em primeiro lugar, na própria Palestina e, em seguida, dirigiu-se
para a Arábia e a Pérsia, deslocando-se finalmente para a Etiópia, onde encontrou a
morte.

Diz  São  Clemente  que  Mateus  era  um  santo  de  penitência  e  mortificações.
Alimentava-se de ervas, frutas e raízes.

Sofreu  maus-tratos  e  foi  hostilizado  na  Arábia  e  na  Pérsia.  Teve  os  olhos
arrancados e foi  colocado na prisão da cidade de Mirmens,  onde aguardaria sua
execução, a ser feita em data solene consagrada a deuses pagãos. Na prisão, onde
estava acorrentado, recebe o milagre divino da restituição dos seus olhos e da sua
libertação. Foge para a Etiópia, onde prega a doutrina cristã pela última vez.

É repelido e encontra forte oposição dos guias religiosos pagãos etíopes; ocorre,
entretanto, uma consternação real:  tendo falecido o jovem príncipe Eufranon,  São
Mateus é chamado e realiza um milagre que causa admiração: ressuscita o morto.
Esse fato repercutiu em todo o reino. Incensado, bajulado e endeusado, São Mateus
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trata de colocar as coisas em seus devidos termos e diz: "Eu não sou Deus, como
julgais que eu seja, mas servo de Jesus Cristo, filho de Deus vivo; foi em seu nome
que ressuscitei o filho de vosso rei; foi Ele quem me enviou a vós, para vos pregar
sua doutrina e vos trazer sua graça e salvação". Foram palavras que calaram fundo
na alma dos etíopes, elevando-se o número das conversões. A Etiópia, na época,
transformou-se em um dos principais bastiões do cristianismo.

A conversão da família  real  era  fato  consumado.  A princesa Ifigênia,  filha  mais
velha, faz voto de castidade perpétua. Com o falecimento do rei Egipo, sobe ao poder
o seu sobrinho, Hirtaco. Hirtaco, desejando fortalecer o reino politicamente, resolve
desposar Ifigênia. Mas havia o impedimento, o voto proferido pela princesa. Hirtaco
exige a interferência e a autorização de Mateus para realizar o seu desígnio. Mateus
recusa,  informa ao rei  não ter  competência para envolver-se no caso e consagra
Ifigênia a Deus. Contestado em seu plano, Hirtaco, irado, dá ordens para a execução
de Mateus. Celebrava a santa missa quando dele se aproximaram os soldados e
executaram a ordem real. Foi degolado.

No ano de 930, os restos mortais foram transportados para Salermo, na Itália, onde
até hoje se encontram, tornando-se dessa cidade padroeiro.

Transcorria o ano 69 dC quando Mateus foi assassinado. Ifigênia cumpriu seu voto.
Fugiu acompanhada de várias moças convertidas à fé cristã. Internaram-se em um
monastério. Sua vida foi consagrada a Deus. Foi canonizada como Santa Ifigênia".

Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares o apoio para a concretização do
anseio da categoria dos auditores, reconhecendo a importância desses profissionais
para o desenvolvimento de nosso Estado e para a redistribuição de renda e recursos
para  a  sociedade,  fazendo coro  com os  que  acham justa  a  homenagem  que  se
renderá a eles a partir da sanção desta lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.794/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.868/2011)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos de ensino disponibilizarem
carteiras escolares apropriadas aos estudantes com necessidades especiais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os estabelecimentos de ensino do Estado, públicos e privados, bem como

dos  Municípios,  deverão  disponibilizar  carteiras  adequadas  aos  alunos  com
necessidades especiais.

Parágrafo único – A quantidade necessária de carteiras em cada estabelecimento
escolar  será  determinada  quando  da  realização  da  matrícula,  ocasião  na  qual  o
matriculando  ou  seus  responsáveis  apresentarão  laudo  médico  atestando  a
necessidade de carteira escolar especial, que deverá ser disponibilizada durante todo
o ano letivo.

Art. 2º – As carteiras deverão se adequar às normas e aos padrões da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –, da Comissão Permanente de Acessibilidade
– CPA – e do Instituto Nacional de Metrologia – Inmetro.

Art. 3º – A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator a
multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), dobrada a
cada reincidência.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que lhe couber, 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, 28 de maio de 2015.
Fábio Cherem
Justificação: A inclusão social das pessoas com necessidades especiais consiste,

acima de tudo, na criação de mecanismos que lhes propiciem uma melhor adaptação
aos  sistemas  e  aos  locais  sociais  comuns,  de  forma  que  tenham  reduzidos  os
obstáculos  a sua inclusão e possam acompanhar  a rotina daqueles  que não têm
deficiência alguma.

A adoção de carteiras especiais destinadas aos alunos com necessidades especiais
tem este objetivo: maximizar o potencial e o rendimento dos alunos cadeirantes das
redes de ensino público e privada, suprimindo, tanto quanto possível, s dificuldades
que possam interferir negativamente no seu processo de aprendizagem.

No Brasil, segundo Dischinger  et al, (2004), a inclusão dessas crianças no ensino
regular  só será efetiva se a  escola  estiver  aberta  às  diferenças e  se  tiver,  como
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condição básica, espaços arquitetônicos livres de barreiras físicas e de informação.
Sabe-se que, na prática, a falta de acessibilidade espacial é uma realidade na maioria
das  escolas  brasileiras,  o  que  impede  a  plena  integração  das  crianças  com
deficiência ao ensino regular.

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, 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 1.795/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.301/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comercial da Ceasa de Minas Gerais –
Acceasa-MG –, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial da Ceasa de

Minas Gerais – Acceasa-MG –, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
João Alberto
Justificação: A Associação Comercial da Ceasa de Minas Gerais – Acceasa-MG – é

uma entidade associativa, sem fins lucrativos, com natureza de sociedade civil, com o
fim genérico de representação classista e profissional dos exercentes de atividade
econômicas vinculados ao sistema das Ceasas do Estado.

Para  a  realização  desse  fim,  além  de  representar  seus  associados  perante
entidades ou órgãos públicos e privados, a associação, entre outras coisas, colabora
com a União, o Estado e os municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte
como órgão consultivo no estudo e na busca de soluções para questões relacionadas
com a  categoria  profissional  que representa,  mantém  serviços  de  assistência  em
geral a seus associados e patrocina o serviço social e a formação profissional de
seus membros.

No cumprimento das funções que lhe são atribuídas pelo seu estatuto, a Acceasa
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abstém-se  de  envolver-se  em  matérias  que  fujam  de  sua  natureza  e  de  sua
finalidade,  em  especial  as  de  cunho  político-partidário.  Ressalte-se,  ainda,  que  a
entidade não remunera seus diretores e conselheiros.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres deputados para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.796/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.379/2011)

Torna  obrigatória  a  reserva  de,  no  mínimo,  10%  (dez  por  cento)  de  mesas  e
cadeiras para idosos, pessoas com deficiência físico-motora e gestantes nas praças
de alimentação dos shopping centers e restaurantes no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os shopping centers e os restaurantes estabelecidos no Estado, mantidos

pela iniciativa pública ou privada, deverão destinar, no mínimo, 10% (dez por cento)
de seus lugares para uso exclusivo de pessoas idosas, com deficiência físico-motora
e gestantes.

Parágrafo único – Os lugares reservados para o cumprimento do disposto nesta lei
deverão ser identificados por avisos ou por alguma característica que os diferencie
dos assentos destinados ao público em geral.

Art. 2º – Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão, de igual forma, adaptar
suas instalações para o acesso de usuários de cadeiras de rodas.

§ 1º – A adaptação referida no caput consubstancia-se na instalação de rampas ou
de elevadores e de portas cuja largura comporte a passagem de cadeiras de rodas.

§  2º  –  Estará  desobrigado  do  cumprimento  desta  lei,  total  ou  parcialmente,  o
estabelecimento  que  apresentar  laudo  técnico  firmado  por  profissional  habilitado,
comprovando  a  impossibilidade  de  adaptar-se  para  os  fins  previstos  nesta  lei,
devendo o laudo estar disponível aos usuários.

§ 3º – No caso previsto no § 2º, caberá ao Poder Executivo Estadual, por meio do
órgão competente, constatar a veracidade das informações contidas no laudo técnico.
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Art. 3º – Os estabelecimentos dispostos no caput do art. 1º terão o prazo de cento e
oitenta dias contados da data da publicação desta lei para realizarem as adaptações
por ela impostas.

Parágrafo único – Transcorrido o prazo previsto no caput, os estabelecimentos que
descumprirem o disposto nesta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I – advertência, na primeira autuação;
II  –  multa  de  500  Ufemgs  (quinhentas  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas

Gerais), se não for sanada a irregularidade no prazo de trinta dias após a advertência;
III – multa de 1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs, se não for sanada a irregularidade

no prazo de trinta dias após a aplicação da multa prevista no inciso II, até que seja
sanada a irregularidade, caso as adaptações não tenham sido providenciadas.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data
de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Fred Costa
Justificação: Este projeto de lei visa à obrigatoriedade da reserva de 10% de mesas

e cadeiras para idosos, pessoas com deficiência físico-motora e para gestantes nas
praças de alimentação dos shopping centers e restaurantes no Estado.

A infinidade de barreiras arquitetônicas ainda existentes que promovem a exclusão
das pessoas consideradas especiais, por serem idosos, pessoas com deficiência ou
gestantes, acontece diariamente. Uma simples atitude pode fazer toda a diferença a
respeito do entendimento, para que as pessoas com deficiência possam exercer sua
cidadania e usufruir de todos os serviços e equipamentos que a sociedade oferece. A
propositura desta lei visa beneficiar aos idosos, pessoas com deficiência e gestantes
que frequentam shopping centers e restaurantes e encontram dificuldades de acesso
a mesas e cadeiras nas praças de alimentação e que, muitas vezes, passam horas à
espera  de  uma mesa,  tornando obrigatória  a  participação da iniciativa  privada na
consecução desse direito.

Esta lei é apenas um extensão aos direitos que essas pessoas já têm em filas de
bancos, supermercados e estacionamentos privativos.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa
Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.
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– 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 1.797/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.820/2011)

Dispõe sobre a prevenção e o combate às doenças associadas à exposição solar
do trabalhador rural e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – A prevenção e o combate às doenças associadas à exposição solar do

trabalhador rural serão realizados no Estado observado o disposto nesta lei.
Art. 2º – São diretrizes desta lei:
I – o estabelecimento de ações permanentes e articuladas entre entes públicos e

privados  voltadas  à  prevenção,  ao  diagnóstico  e  ao  tratamento  de  doenças
decorrentes da exposição do trabalhador rural ao sol em seu ambiente de trabalho;

II – a implantação de medidas que reduzam a exposição do trabalhador rural ao sol
nos períodos do dia com maior incidência de irradiação;

III  –  o  estabelecimento de  parcerias  com empresas e  entidades  para  pesquisa,
produção e fornecimento de meios de proteção para os trabalhadores rurais.

Art. 3º – São objetivos desta lei:
I – dotar a rede de saúde e demais serviços públicos dos meios necessários para

acompanhar  a  exposição  da  população  rural  a  fatores  de  risco,  para  realizar  a
prevenção,  o  controle  e  o  tratamento  de  doenças  decorrentes  dessa  excessiva
exposição;

II – contribuir para a existência de uma cultura de utilização de protetor solar;
III  –  estimular  a  população a  realizar  exames  especializados  para  detecção de

câncer de pele e de outras enfermidades cutâneas;
IV – promover campanhas educativas que visem ao esclarecimento da população

rural sobre os cuidados e procedimentos a serem adotados quando em atividade de
exposição ao sol.

Art. 4° – Os demais órgãos públicos, especialmente da área de assistência técnica
e extensão rural,  poderão dotar-se dos princípios, dos objetivos, das ações e dos
serviços decorrentes desta lei.
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Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que lhe couber, no prazo de
cento e vinte dias contados da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Fábio Cherem
Justificação: Este projeto de lei busca conscientizar e esclarecer os trabalhadores

rurais mineiros sobre os cuidados e procedimentos a serem adotados quando em
atividade de exposição ao sol.

Segundo  a  Sociedade  Brasileira  de  Cirurgia  Dermatológica,  o  câncer  mais
frequente  é  o  de  pele,  correspondendo  a  cerca  de  25%  de  todos  os  tumores
diagnosticados em todas as regiões geográficas do Brasil.  Nos últimos anos essa
incidência vem aumentando rapidamente e tem alarmado a comunidade médica. A
radiação solar é, sem dúvida, o principal agente envolvido na etiologia do câncer de
pele.

Nosso  país  situa-se  geograficamente  numa  zona  de  alta  incidência  de  raios
ultravioleta. As pessoas que se expõem ao sol por períodos prolongados, frequentes
e descuidadamente, como é o caso dos trabalhadores rurais, são as que apresentam
maior risco de contrair  câncer de pele, principalmente aquelas de pele mais clara.
Contudo, mesmo as pessoas de pele morena e negra podem desenvolver esse tipo
de câncer.

Desse modo, a prevenção não só desse câncer como também de outras lesões
provocadas pelos raios ultravioleta constitui medida importante para a preservação da
saúde do trabalhador rural. Daí a necessidade de esclarecimento dessa população
sobre  os  cuidados  e  procedimentos  a  serem  adotados  quando  em  atividade  de
exposição  ao  sol,  tal  como  o  incentivo  ao  uso  de  chapéus,  guarda-sóis,  óculos
escuros  e  filtro  solar  durante  a  atividade  profissional  ao  ar  livre,  com  o  fim  de
minimizar a exposição em horários em que os raios ultravioleta são mais intensos,
das 10 às 16 horas.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto
de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.798/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.245/2012)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de provadores adaptados para
pessoa com deficiência nos estabelecimentos comerciais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os estabelecimentos comerciais localizados no Estado, notadamente os

dedicados  ao  comércio  de  artigos  de  vestuário  em  geral,  ficam  obrigados  a
disponibilizar provadores adaptados para pessoa com deficiência.

Art. 2º – Os estabelecimentos comerciais disporão do prazo de seis meses para se
adequarem ao disposto no art. 1º.

Art.  3º  –  A  inobservância  desta  lei  sujeitará  o  estabelecimento  infrator  às
penalidades da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Neilando Pimenta
Justificação: Conforme assegura a nossa Carta Magna em seu art. 23, inciso II, é

competência comum da União,  dos estados,  do Distrito  Federal  e dos municípios
cuidar  da  saúde  e  assistência  pública,  da  proteção  e  garantia  das  pessoas  com
deficiência. Por seu turno, o art. 24 garante competência aos estados e ao Distrito
Federal para legislar concorrentemente com a União sobre a proteção e a integração
social das pessoas com deficiência.

E,  no cumprimento  desse mister,  as  Leis  Federais  nºs  7.853,  de  24/10/1989,  e
10.098,  de  19/12/2000,  garantem  o  apoio  do  poder  público  às  pessoas  com
deficiência, com vistas a garantir-lhes condições para que possam exercer os seus
direitos básicos, inclusive aqueles que proporcionem o seu bem-estar pessoal,  em
especial no que se refere à questão da acessibilidade.

Trata-se, pois, justamente do assunto abordado por este projeto de lei, por meio do
qual se pretende obrigar os estabelecimentos comerciais dedicados ao comércio de
artigos  de  vestuário  em  geral  a  disponibilizarem  às  pessoas  com  deficiência
provadores devidamente adaptados, facilitando o acesso e ofertando maior conforto e
segurança,  proporcionando-lhes,  por  conseguinte,  melhoria  em  sua  qualidade  de
vida.
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Por todo o exposto, conto 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 1.399/2015, nos termos do § 2º do art. 173
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.799/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.256/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Lagoinha, com sede no
Município de Rubim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária da Lagoinha,

com sede no Município de Rubim.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
João Alberto
Justificação: A Associação Comunitária da Lagoinha,  com sede no Município de

Rubim,  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  de  finalidade  filantrópica  e  de  caráter
educacional,  cultural  e  assistencial,  visa,  entre  outros  objetivos,  a  melhoria  da
qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo programas de promoção da saúde, da
educação, do lazer e do bem-estar da comunidade, coordenando e supervisionando
ações no campo da assistência social e amparando crianças, adolescentes e idosos
carentes.

O processo que  tem  por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida
entidade  se  encontra  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº
12.972, de 27/7/1998.

A entidade funciona regularmente há mais de um ano, e sua diretoria é composta
de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que
exercem, conforme consta em atestado.

– 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 1.800/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 3.937/2013)

Classifica a visão monocular como deficiência visual.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica classificada a visão monocular como deficiência visual, no âmbito do

Estado.
Parágrafo único – Entende-se por visão monocular a deficiência visual em apenas

um dos olhos.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Anselmo José Domingos
Justificação: A visão monocular é a deficiência visual em apenas um dos olhos, a

qual dificulta a definição de profundidade e distância, podendo ser impeditiva para
várias atividades diárias, inclusive profissionais.

É  fato  notório  que  qualquer  limitação  grave  de  ordem  visual  implica  maior
dificuldade no acesso a uma vaga no acirrado mercado de trabalho. Atualmente, a
pessoa com visão monocular, apesar de sua inconteste limitação, não faz jus aos
benefícios legais destinados aos demais deficientes, direitos que visam justamente à
promoção da igualdade.

Dessa  forma,  embora  a  visão  monocular  tenha  em  sua  definição  a  palavra
“deficiência”, o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 2012, não a enquadra como
uma  deficiência;  portanto,  não  prevê  para  as  pessoas  com  visão  monocular  os
mesmos benefícios que outros deficientes possuem.

Mesmo  não  sendo  aceita  como  deficiência  pela  legislação  federal,  o  Poder
Judiciário  e  outros  estados  membros  da  Federação,  como  São  Paulo,  Paraná,
Maranhão, Espírito Santo, Amazonas e Mato Grosso do Sul, têm entendido que a
visão monocular gera inúmeras dificuldades para a pessoa que tem essa deficiência,
o que provocou o surgimento de leis e jurisprudência no sentido de aceitá-la como tal.

O Estado de São Paulo, por exemplo, aprovou a Lei nº 14.481, de 13 de julho de
2011, que em seu art. 1º determina o seguinte: “Fica classificada como deficiência
visual a visão monocular”.
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O Superior  Tribunal  de Justiça, uma das mais altas cortes brasileiras, em 2009,
publicou  a  Súmula  nº  377,  em  que  igualou  a  condição  das  pessoas  com  visão
monocular  à  condição  dos  demais  deficientes  no  que  concerne  à  realização  de
concursos públicos. Entendeu esse tribunal que “o portador de visão monocular tem
direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”.

Dessa forma,  o  tribunal  abriu  precedentes  e  possibilitou  às  pessoas  com visão
monocular concorrerem em igualdade de condições com os candidatos com qualquer
outra deficiência, conforme prevê a Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Assim declara a lei federal supracitada em seu art. 5ª, § 2º:

“Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo público:
(…)
§ 2º – Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever

em concursos público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis
com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até
20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso”.

Portanto,  é  importante  a  aprovação deste  projeto  de  lei  a  fim  de beneficiar  as
pessoas com visão monocular da mesma forma como se beneficiam as pessoas com
qualquer outra deficiência, visando a promoção da igualdade.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.801/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.321/2014)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Retiro do Lago –
Ambrel –, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.

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

Retiro do Lago – Ambrel –, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
João Alberto
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Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Retiro do Lago – Ambrel –, com
sede no Município de Santo Antônio do Monte, atende todos os requisitos da Lei n°
15.430, de 2005. Fundada em 2 de julho de 2012, a entidade se dedica a congregar
órgãos  e  pessoas  interessadas  em  melhorar  as  condições  socioeconômicas  da
comunidade.

Em face do exposto, apresento o projeto de lei para apreciação dos meus nobres
pares.

– 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 1.802/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.515/2014)

Dispõe sobre a Política de Apoio à Adoção do Teletrabalho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Política de Apoio à Adoção do Teletrabalho no Estado.
Art.  2º  –  Para  efeitos  desta  lei,  considera-se  teletrabalho  a  atividade  laboral

executada, em parte ou em sua totalidade,  em local  diverso daquele estabelecido
para  a  realização do trabalho  presencial,  mediante  a  utilização de tecnologias  de
informação e de comunicação.

Art. 3º – A Política de Apoio à Adoção do Teletrabalho fundamenta-se, entre outros,
no  princípio  constitucional  da  eficiência  e  no  direito  à  saúde  e  à  segurança  no
trabalho.

Art. 4º – São objetivos da política de que trata esta lei:
I – regulamentar o teletrabalho no âmbito da administração pública;
II – economizar tempo e custo de deslocamento dos trabalhadores até o local de

trabalho;
III – diminuir os congestionamentos na cidade e ampliar a possibilidade de trabalho

dos trabalhadores com dificuldade de deslocamento;
IV  –  assegurar  a  avaliação  da  gestão,  dos  resultados  e  das  repercussões  do

teletrabalho sobre a saúde e a qualidade de vida;
V  –  contribuir  para  a  melhoria  de  programas  socioambientais  visando  à
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sustentabilidade solidária do planeta, com a diminuição de poluentes na atmosfera e
a redução no consumo de água, esgoto, energia elétrica, papel e outros bens.

Art. 5º – O governo poderá adotar medidas com vistas a estimular a adoção do
teletrabalho no Estado.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
João Vítor Xavier
Justificação: A temática da qualidade de vida no trabalho e a satisfação profissional

justificam uma série de medidas de adaptação dos trabalhos tradicionais ao mundo
moderno.

Diversos  autores  têm  apontado  as  vantagens  do  teletrabalho,  entendendo  que
aumenta o nível da organização e a produtividade, melhora a qualidade, em face da
maior  concentração  do  profissional  no  trabalho,  bem  como  reduz  os  níveis  de
poluição, em razão de menor fluxo de veículos que circulam diariamente.

Com  vistas  a  difundir  o  home  office,  destaco  o  trabalho  que  vem  sendo
desenvolvido pela ex-deputada Elbe Brandão, que também sugeriu este projeto de
lei.

Por certo, tempo de deslocamento é fator que prejudica o trabalho e, nos grandes
centros brasileiros, o caos no trânsito é fato notório.

Com  efeito,  algum  tempo  de  sono  a  mais,  alimentação  caseira  mais  fresca  e
equilibrada, menos estresse causado pelo trânsito,  mais tempo de convívio com a
família e disposição para eventos sociais e culturais, redução de custos pessoais com
alimentação, vestuário, manutenção e abastecimento dos veículos próprios implicam
a melhor  qualidade de vida  do  trabalhador.  Consequentemente,  a  estabilidade da
saúde física e mental e a redução de medicações e tratamentos médicos também
contribuirão  com  a  economia  doméstica,  podendo  resultar  no  aumento  do  poder
aquisitivo das famílias e na redução de gastos para o próprio Estado.

Em termos da sociedade, entendem os estudiosos que o teletrabalho favorece a
inserção  de  pessoas  com  deficiência  física.  No  Brasil,  a  legislação  obriga  os
empregadores a absorverem pessoas com deficiência física no quadro funcional com
o intuito  de  aumentar  sua  inserção  na  sociedade  corporativa.  O  teletrabalho,  ao
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favorecer essa inserção, reduz custos de instalações adequadas para receber esses
profissionais na infraestrutura da organização, sendo uma vantagem potencial para a
empresa e para a sociedade.

A experiência  acumulada  pelo  setor  privado,  em  que  mais  de  11  milhões  de
pessoas  no país  já  trabalham a  distância  –  teletrabalho,  home office –,  revela  a
validade desse modelo, notadamente pela sua flexibilidade de horários e aumento da
produtividade, além de um ganho substancial em qualidade de vida.

É  importante  destacar  que  a  adoção,  de  forma  ampla,  do  teletrabalho  na
administração pública não é uma medida fácil  de ser  implantada.  Assim,  torna-se
relevante,  no contexto atual,  analisar  a  viabilidade da adoção desse modelo pelo
setor público do Estado, bem como a sua ampliação na iniciativa privada.

Com efeito, as legislações que normatizam as atividades do servidor público não
foram elaboradas nem evoluíram para se ajustarem a essa prática. Nesse sentido,
esse tema merece ser  incluído na agenda política do Estado,  com a participação
efetiva  da  sociedade  organizada,  e  em  especial,  dos  servidores  públicos,  dos
governantes e do parlamento. Além disso, é momento oportuno de propor medidas
legais para incentivar o teletrabalho na iniciativa privada, no Estado de Minas Gerais.

Por sua relevância, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.803/2015
Dispõe sobre a destinação de veículos em fim de vida útil  – VFV – 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

– VFV –, 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  VFV 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:

a) contrato social do estabelecimento, que tenha como objeto social as atividades
indicadas nos respectivos incisos;

b) inscrição como contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;

c)  atestado de  antecedentes  criminais  e  certidão  de  distribuições  criminais  dos
sócios-proprietários;

d) alvará municipal de funcionamento;
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e)  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:

a) 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;

b) possuir piso 100% (cem por cento) impermeável nas áreas de descontaminação
e desmontagem do veículo, bem como na de estoque de partes e peças;

c) possuir área de descontaminação isolada, contendo caixa separadora de água e
óleo, bem como canaletas de contenção de fluidos;

d) ser assistidas por responsável técnico com capacitação para a execução das
atividades de desmontagem de veículos e de recuperação das respectivas partes e
peças;

e)  indicar  responsável  técnico  legalmente  habilitado,  com  atribuição  para  a
execução  das  atividades  de  desmontagem  de  veículos  e  de  recuperação  das
respectivas partes e peças e respectiva comprovação de responsabilidade técnica
junto ao conselho profissional;

f) obter certificado de capacitação técnica fornecido por órgão oficial ou entidade
especializada, conforme disciplina estabelecida pelo Detran-MG;

g)  apresentar  atestado  de  antecedentes  criminais  e  certidão  de  distribuições
criminais do responsável técnico;

h)  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.
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§ 5º – É vedado às empresas referidas no inciso II deste artigo:
a) 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;

b)  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  como  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, imediatamente após a desmontagem de cada veículo, laudo técnico e
laudo  de  destinação,  este  com  a  responsabilidade  de  profissional  legalmente
habilitado, indicando a reutilização, o recondicionamento ou a reciclagem, os quais
deverão ser instruídos, 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) documentos comprobatórios de responsabilidade técnica emitido pelo respectivo
conselho profissional;

e) outros documentos exigidos em regulamento.
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§ 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:

a)  reutilizáveis,  sem  necessidade  de  descontaminação,  restauração  ou
recondicionamento;

b)  passíveis  de  reutilização  após  descontaminação,  restauração  ou
recondicionamento;

c) não suscetíveis de reutilização, descartadas no processo de desmontagem de
veículos, que serão destinadas à reciclagem, nos termos do § 3º do art. 4º.

§ 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:

a) seja elaborado e mantido em sistema informatizado;
b)  tenha  seus  arquivos  digitais  transmitidos  eletronicamente  ao  Detran-MG e  à

Secretaria de Fazenda – SEF –, nos termos de disciplina própria.
§ 5º – É obrigatória a emissão de anotação de responsabilidade técnica – ART – do

serviço, devidamente registrada no Crea-MG para cada laudo emitido.
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.
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§ 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  –  Partes,  peças,  itens  de  segurança  e  seus  subcomponentes,  assim
considerados pelos fabricantes, somente poderão ser objeto de comercialização com
os próprios fabricantes ou empresas especializadas em recondicionamento, garantida
a rastreabilidade prevista nesta lei.

§ 4º – 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.

§  5º  –  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 SEF.

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;
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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  SEF  no  que  se  refere  à  legislação
tributária.

§ 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 a:

I – cassação do credenciamento referido no art. 2º;
II – cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS;
III  –  interdição  administrativa  e  à  lacração  do  estabelecimento  quando  não  for

credenciado;
IV – perdimento do bem em desacordo com o previsto nesta lei;
V – multa.
§ 1º – A multa aplica-se em dobro em caso de reincidência, considerado reincidente

o estabelecimento que cometer nova infração no prazo de cinco anos contados da
decisão terminativa que o condenou por infração anterior.
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§ 2º – Observado o contraditório e a ampla defesa, as penalidades previstas neste
artigo serão aplicadas:

a) a do inciso II, pela SEF, que poderá determinar, liminarmente, a suspensão da
eficácia da inscrição estadual;

b) 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.

§  3º  –  Uma  vez  aplicada  a  pena  de  perdimento,  o  bem  será  incorporado  ao
patrimônio do Estado, nos termos de disciplina estabelecida pelo Detran-MG.

§ 4º – 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.

§ 5º – A gradação das penalidades a que se refere este artigo deverá considerar a
gravidade da infração e a reiteração de conduta infracional.

§ 6º – As penalidades previstas nos incisos I a IV:
a) serão aplicadas isolada ou cumulativamente;
b) 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:

a) nos incisos I, II e VI do art. 10, por uma única vez;
b) 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
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penalidades previstas nos incisos I, III, IV e V do art. 8º, conforme o caso, à SEF, 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,  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
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  SEF,  na  forma  e  prazo
respectivos;

IX – deixar de manter no estabelecimento ou de apresentar à autoridade incumbida
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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 SEF;

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.

XIII  –  deixar  de  manter  responsável  técnico  com atribuição para  execução  das
atividades, nos termos desta lei e na legislação profissional respectiva.

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  do  Estado,  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 CNPJ e os
respectivos endereços.

Art. 13 – O disposto nesta lei aplica-se aos VFV 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 maio de 2015.
Paulo Lamac – Leonídio Bouças.
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

haja vista que fui procurado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Minas  Gerais,  por  intermédio  dos coordenadores  das Câmaras Especializadas de
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Engenharia Mecânica e Metalúrgica e de Engenharia Elétrica e seus conselheiros
regionais,  que apresentaram as  razões  técnicas  e  jurídico-legais  para  a  presente
proposição, as quais compartilhamos e destacamos:

1 – A Constituição da República de 1988, em seu art. 225 normatizou que: “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”. E, da mesma forma, nos termos da Constituição Estadual, é competência
do  Estado  de  Minas  Gerais  proteger  o  meio  ambiente,  controlar  e  combater  a
poluição em quaisquer de suas formas, manter e preservar a segurança e a ordem
pública, defender a saúde, bem como responsabilizar por dano ao meio ambiente e
ao consumidor.

2 – Posteriormente, a Lei Federal nº 12.305, de 2010, alterando a Lei Federal nº
9.605, de 1998, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dispôs sobre as
diretrizes  relativas  à  gestão  integrada  e  ao  gerenciamento  de  resíduos  sólidos,
incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público, e os
VFV  criam  anualmente,  no  Estado,  toneladas  de  resíduos,  que  devem  ser
corretamente geridos.

3 – Em 2014, alterando o art. 126 da Lei nº 9503, de 1997 – Código de Trânsito
Brasileiro – foi editada e promulgada a Lei Federal nº 12.977, de 2014, que regulou e
disciplinou a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres; todavia,
não regulou a destinação de veículos em fim de vida útil.

4 – Já o art. 104 do Código Brasileiro de Trânsito normatizou que: “Os veículos em
circulação terão  suas  condições  de  segurança,  de  controle  de  emissão de gases
poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e
periodicidade estabelecidas pelo Contran para os itens de segurança e pelo Conama
para emissão de gases poluentes e ruído”.

5 – No mesmo rumo, o Conama, por  intermédio das Resoluções nºs 362/2005,
401/2008 e 416/2009 estabeleceu, respectivamente,  sobre o recolhimento, coleta e
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado; sobre os limites máximos
de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território
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nacional  e  os  critérios  e  padrões  para  o  seu  gerenciamento  ambientalmente
adequado;  e  sobre  a  prevenção  à  degradação  ambiental  causada  por  pneus
inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada.

E agregado a tais  fatos  legislativos  temos que o  aumento  da frota  nacional  de
veículos automotores a cada ano absorve cerca de 3 milhões de novos veículos e
cada  vez  mais  evoluídos  sob  o  ponto  de  vista  tecnológico  e  com  utilização  de
materiais reutilizáveis  após sua vida útil  e que a futura implantação de inspeções
veiculares  de  segurança  e  de  emissão  de  gases  e  ruídos  no  Estado  acarretará
acréscimo de descarte de veículos automotores, em razão das não conformidades de
aspectos de segurança ou emissão de poluentes frente a viabilidade econômica de
seu reparo.

O Estado possui, atualmente, uma frota de veículos automotores que se aproxima
de 8 milhões de veículos e, pela sua localização territorial, bem como a presença da
maior malha viária do País, impõe a presença de inúmeros fabricantes de autopeças
e  montadoras  de  veículos  automotores  e  uma enorme  cadeia  produtiva  do  setor
automotivo. No entanto, não há norma estadual que, efetivamente, discipline sobre o
fim de vida útil destes veículos,

Esses veículos, ao final de sua vida útil, deveriam ser devidamente encaminhados
para a desmontagem, sob o ponto de vista ecológico/sustentável. E essa atividade,
em razão de sua complexidade e diversidade de materiais a serem destinados, tem
um caráter técnico e não há, no âmbito do Estado, regulamento no sentido de exigir a
presença de profissionais técnicos nos referidos estabelecimentos.

Por outro lado, na desmontagem de veículos, todos os fluidos devem ser coletados
para um tratamento adequado, pois, caso contrário, trazem danos ao meio ambiente,
tornando  imprescindível  a  atuação  de  profissionais  habilitados,  assim  como  no
desenvolvimento e produção desses veículos, com procedimentos e métodos para os
trabalhadores envolvidos, garantindo segurança para sua atuação e também para o
meio ambiente.

Outro  aspecto  importante  é  que  atualmente  temos  relacionado  à  atividade  de
desmontagem de veículos os desmanches e ferros-velhos, onde são revendidas as
peças usadas a comerciantes, oficinas de veículos, empresas de remanufatura, bem
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como  a  particulares,  e  essas  peças  não  são  inspecionadas  por  profissionais
habilitados, sendo somente inspecionadas visualmente por pessoas leigas, podendo
sua  utilização,  mesmo  em  condições  normais  de  uso,  não  proporcionarem  a
desempenho previsto quando do projeto inicial.  É certo que, diante do aspecto da
informalidade presente  nesse ramo,  tal  situação pode sugerir  ao  consumidor  que
busca a recuperação de seus veículos uma economia financeira, haja vista a oferta
de peças com baixo custo, porém sem rastreabilidade de procedência. Com isso, não
está garantida a proteção do consumidor, prevista na Lei  nº 8.078, de 1990, nem
tampouco a segurança de toda a sociedade mineira.

Diante  do  exposto,  pedimos o apoio  dos  nobres pares para  a aprovação deste
projeto de  lei  que,  além de normatizar  sobre a destinação de VFV, trará  grandes
benefícios à sociedade mineira, entre os quais podemos destacar a preservação do
meio ambiente, a extinção ou redução da criminalidade nesse setor, a qualidade de
reutilização das peças e componentes oriundos dessa atividade, a preservação da
saúde dos trabalhadores envolvidos, bem como maior proteção ao consumidor e à
vida humana e o aumento do poder de fiscalização do Estado.

– 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 1.804/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 2.559/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Melhor Idade – Viver com Prazer, com
sede no Município de Catas Altas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Melhor Idade – Viver com

Prazer, com sede no Município de Catas Altas.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
João Vítor Xavier
Justificação:  A Associação Melhor Idade – Viver com Prazer, com sede em Catas

Altas, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1º/10/2009, que tem entre
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suas  finalidades  precípuas  organizar  e  mobilizar  pessoas  da  terceira  idade
interessadas em viver com prazer e desejosas de criar espaços de convivência para a
promoção  de  sua  autonomia,  integração  e  participação  efetiva  na  sociedade;
implementar  projetos  que  visam  garantir  ao  idoso  todas  as  oportunidades  e
facilidades para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento
moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade; buscar,
junto  às  famílias,  à  comunidade  e  ao  poder  público,  proteção  do  idoso  contra
qualquer  tipo  de  negligência,  discriminação,  violência,  crueldade  ou  opressão  e
qualquer tipo de atentado aos seus direitos, por ação ou omissão.

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.805/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 4.777/2013)

Declara de utilidade pública a Sociedade Hípica de Minas Gerais – Hípica-MG –,
com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Hípica de Minas Gerais –

Hípica-MG –, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
João Vítor Xavier
Justificação:  A Sociedade  Hípica  de  Minas  Gerais,  com  sede  no  Município  de

Contagem, é uma entidade de natureza desportiva  e cultural,  sem fins  lucrativos,
fundada em 11/1/1962. Tem como finalidades precípuas propugnar, principalmente,
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pelo desenvolvimento do esporte hípico em todas as suas modalidades, desenvolver
outros esportes e promover reuniões e eventos de caráter desportivo, social, cultural
e cívico.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas,  não
remuneradas  pelo  exercício  de  suas  funções.  Desde  sua  fundação,  a  entidade
cumpre  fielmente  suas  finalidades  estatutárias,  prestando  relevantes  serviços  à
comunidade.

Pela importância desta proposição, contamos com o apoio dos nobres pares para
sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.806/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.056/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Casa Arte Vida Lopes Assistência Social,
com sede no Município de Lima Duarte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa Arte Vida Lopes

Assistência Social, com sede no Município de Lima Duarte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação Casa Arte Vida Lopes Assistência Social é uma entidade

sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro na Rua
São José Operário n° 285, São José dos Lopes, em Lima Duarte.

A  entidade  tem  como  objetivos  promover  assistência  social  a  crianças,
adolescentes e idosos, bem como a pessoas com deficiência, e manter parcial ou
integralmente, em caráter filantrópico e beneficente, serviços de caráter assistencial,
tais  como escola de artes  e  reforço  escolar,  sem discriminação de etnia,  gênero,
orientação sexual e religiosa.

A associação está devidamente registrada no Cartório do 1° Ofício de Notas da
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Comarca de Lima Duarte, e seus diretores são pessoas idôneas, que nada recebem
pelo exercício de suas funções.

Assim sendo, solicito dos nobres pares 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 1.807/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.304/2014)

Declara de utilidade pública a entidade Obras Passionistas São Paulo da Cruz, com
sede no Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Passionistas São

Paulo da Cruz, com sede no Município de Barbacena.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Obras Passionistas São Paulo da Cruz é uma organização de cunho

filantrópico  com  atuação  na  assistência  social,  educacional  e  cultural,  constituída
como pessoa jurídica,  sem  fins  lucrativas,  constituída  por  tempo indeterminado  e
sediada no Município de Barbacena.

A entidade é subsidiária das Obras Passionistas São Paulo da Cruz, com sede em
Vila Velha, no Estado do Espírito Santo. Em Barbacena, a entidade é responsável
pela  direção  da  Creche  São  Paulo  da  Cruz  e  do  Projeto  Devida,  que  têm  por
finalidade promover  serviços de  auxílio  social,  cultural  e  de  educação,  oferecer  e
desenvolver  a  educação  infantil,  o  ensino  fundamental  e  médio  e  a  educação
complementar, oferecer capacitação para o trabalho e difundir valores fundamentais
ao exercício da cidadania da ética e da moral.

Está devidamente registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
Comarca de Barbacena, e seus diretores são pessoas idôneas e nada recebem pelo
exercício de suas funções.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.808/2015
(Ex– Projeto de Lei nº 5.666/2014)

Declara de utilidade pública o Instituto Ricardo Dias,  com sede no Município de
Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Ricardo Dias, com sede no

Município de Cataguases.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
Leonídio Bouças
Justificação: O Instituto Ricardo Dias é uma sociedade civil, de caráter filantrópico,

comprometida com a integração dos moradores do Município de Cataguases.
Conforme rezam seus estatutos, a entidade é composta por número ilimitado de

associados. Segundo o art. 10, as atividades de diretores, conselheiros e associados
são  inteiramente  gratuitas,  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,
bonificação ou vantagem.

Devidamente registrada no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cataguases, sob o
nº  1773,  no  Livro  A-15,  desde  9  de  fevereiro  de  2011,  a  entidade  está  em
funcionamento, 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 à 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 1.809/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 1.367/2011)

Declara de utilidade pública o Grupo Unido Filhos do Novo Chico – Grufinch –, com
sede no Município de São Francisco.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Grupo Unido Filhos do Novo Chico –

Grufinch –, com sede no Município de São Francisco.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
João Alberto
Justificação: O Grupo Unido Filhos do Novo Chico – Grufinch – é uma entidade sem

fins lucrativos, de caráter beneficente, ecológico, social, esportivo, cultural e de lazer,
com sede no Município de São Francisco.

Seus objetivos maiores são a proteção à saúde, à família, às mães, às crianças e
aos idosos e o combate à fome e à pobreza através do incentivo à criação de hortas e
roças  comunitárias  ou  grupos  de  pequenos  produtores.  Além  de  muitos  outros
benefícios, promove cursos profissionalizantes e divulga o esporte, o lazer, a cultura e
a proteção ao meio ambiente, como forma de integração social.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados pela entidade e preenchendo esta
todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública, contamos com
o apoio de nossos ilustres 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 1.810/2015
(Ex-Projeto de Lei nº 5.674/2014)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Reservistas  do  Brasil,  Regional
Tiradentes – Areb-MG –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Reservistas do Brasil,

Regional Tiradentes – Areb-MG –, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2015.
João Vítor Xavier
Justificação: A Associação dos Reservistas do Brasil, Regional Tiradentes – Areb-
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MG  –,  é  uma sociedade  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  8/  3/2008.  Tem  como
finalidades precípuas estreitar os laços de solidariedade, amizade e união entre os
reservistas  das  Forças  Armadas  e  o  pessoal  da  ativa;  promover  a  conquista  e  a
defesa dos  direitos  e  interesses  da  classe;  desenvolver  estudos  e  medidas  para
produção, registro e difusão da história das Forças Armadas e da Areb-MG; promover
intercâmbio  com  instituições  congêneres,  visando  interesses  comuns  e  o  estreito
relacionamento entre pessoas.

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

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

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

REQUERIMENTOS
Nº  896/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para o recapeamento da MG-176,
no  trecho  que  liga  os  Municípios  de  Luz  e  Dores  do  Indaiá.  (–  À  Comissão  de
Transporte.)

Nº  897/2015,  das  Comissões  Extraordinária  das  Mulheres,  de  Prevenção  e
Combate às Drogas e de Segurança Pública em que solicitam seja encaminhado ao
procurador-geral  de  Justiça  pedido  das  informações  que  menciona,  acerca  das
Recomendações nºs 5 e 6, de 2014, em especial  sobre as datas de seu envio e
recebimento  pelas  maternidades  particulares  de  Belo  Horizonte  e  o  número  de
crianças nascidas nessas maternidades que foram encaminhadas para acolhimento
em abrigos a partir da edição das recomendações.

Nº 898/2015,  da Comissão de Educação,  em que solicita  seja encaminhado ao
conselheiro-presidente  do  Tribunal  de  Contas  pedido  de  informações  sobre  a
expedição de diplomas supostamente falsos expedidos pela Uemg para os cursos
ofertados  pela  Faculdade de Filosofia,  Ciências  e  Letras  de  Carangola,  conforme
denúncia encaminhada a essa comissão.
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Nº 899/2015,  da Comissão de Educação,  em que solicita  seja encaminhado ao
reitor da Uemg pedido de informações sobre a expedição de diplomas supostamente
falsos  pela  universidade  para  os  cursos  ofertados  pela  Faculdade  de  Filosofia,
Ciências e Letras de Carangola, conforme denúncia encaminhada a essa comissão.
(– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 900/2015, da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, em que solicita
seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências com vistas ao
desenvolvimento de cronograma de ações para o cumprimento das políticas públicas
integradas de garantia de direitos dos animais propostas pelo governador enquanto
candidato ao referido cargo, conforme documento que anexa. (– À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº  901/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
secretário  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  a  incidência  de  câncer  no
Município de Campo Belo, em comparação com a média estadual e nacional; e sobre
as possíveis causas da doença na região. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  902/2015,  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 14/5/2015, em
Santa Luzia, que resultou na apreensão de um menor, drogas, material para dolagem
e balança de precisão e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº  903/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 2ª Delegacia
Regional de Polícia Civil de Caratinga e na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de
Ipatinga,  pela  atuação  conjunta  na  operação  policial  realizada  em  6/5/2015,  em
Caratinga e Ipatinga, que resultou na apreensão de 300kg de maconha e na prisão de
dois homens. (– Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  904/2015,  das  Comissões  do  Trabalho  e  de  Participação  Popular,  em  que
solicitam seja encaminhado ao Detran-MG pedido de providências para criação de
um grupo de trabalho, constituído por representantes desse órgão, da Assembleia
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Legislativa de Minas Gerais e das entidades representativas dos despachantes, para
elaboração de medidas  que assegurem o  direito  do  despachante  de  realizar  seu
trabalho  junto  ao  Detran-MG,  por  meio  do  Sistema  de  Racionalização  e  Prévio
Registro de Veículos.

Nº  905/2015,  das  Comissões  do  Trabalho  e  de  Participação  Popular,  em  que
solicitam  seja  encaminhado  à  Advocacia-Geral  do  Estado pedido  de  providências
para revisão da legislação que trata do registro e do licenciamento de veículos, tendo
em vista o disposto no Decreto nº 45.929, de 2012, e na Lei nº 18.037, de 2009.

Nº 906/2015, das Comissões do Trabalho e de Participação Popular, em que solicita
seja  encaminhado  à  diretora  do  Detran-MG  pedido  de  informações  sobre  a
fiscalização das concessionárias de veículos em relação à cobrança pelo serviço de
registro e licenciamento de veículos novos, tendo em vista o disposto no art. 3º, § 2º,
da Portaria 708, de 11 de maio de 2012, do Detran-MG. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 907/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a UFMG por figurar entre as melhores universidades do mundo,
conforme o QS World University Rankings by Subject. (– À Comissão de Educação.)

Nº 908/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao corregedor-geral do Tribunal de Justiça pedido de informações, acompanhado das
notas taquigráficas da 6ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos,
realizada em Barbacena, sobre as apurações das denúncias apresentadas contra o
Sr.  Joaquim  Martins  Gamonal,  juiz  da  Vara  de  Família  e  Cível  da  Infância  e  da
Juventude da Comarca de Barbacena. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 909/2015, das Comissões de Prevenção e Combate às Drogas e de Segurança
Pública  e  da  Comissão  Extraordinária  das  Mulheres,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  com  vistas  à
efetivação de acordos de cooperação técnica com a Defensoria Pública do Estado,
especialmente quanto à designação de assistentes sociais e psicólogos para equipes
de atendimento psicossocial nessa instituição.

Nº 910/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Prefeitura e à Diretoria de Habitação Popular e Cidadania da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social de Montes Claros pedido de providências, acompanhado
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das  notas  taquigráficas  da  5ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos
Humanos, realizada nesse município, com vistas a que sejam entregues as moradias
previstas no Programa Federal Minha Casa, Minha Vida aos moradores de área de
risco.

Nº 911/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à  Corregedoria  de  Polícia  Civil  e  à  Ouvidoria  de  Polícia  do  Estado  pedido  de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos, realizada em Barbacena, especialmente o trecho da
fala  do  advogado  Marco  Estevão  Bonfim  da  Silva,  referentes  à  apuração  das
denúncias  apresentadas sobre a não conclusão e o indevido encaminhamento de
inquéritos  relativos  ao  abuso  sexual  de  crianças  e  adolescentes  em  casa  de
acolhimento.

Nº 912/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências, acompanhado das notas
taquigráficas  da  6ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,
realizada em Barbacena, para que sejam acompanhadas as apurações em curso na
Corregedoria-Geral  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  sobre  as  denúncias
apresentadas contra o Sr. Joaquim Martins Gamonal, juiz da Vara de Família e Cível
da Infância e da Juventude dessa comarca.

Nº 913/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Procuradoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais – MPMG –, ao Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Crianças e dos Adolescentes do
MPMG – Caodca – e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário do MPMG – Caodh – pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão  de  Direitos  Humanos,  realizada  em  Barbacena,  com  vistas  ao  devido
acompanhamento  das  denúncias  apresentadas  contra  o  Sr.  Joaquim  Martins
Gamonal, juiz da Vara de Família e Cível da Infância e da Juventude da Comarca de
Barbacena; ao acompanhamento das apurações em curso na Corregedoria-Geral do
Tribunal de Justiça sobre essas mesmas denúncias; e a que sejam averiguadas as
denúncias  contidas  nessas  notas  sobre  a  não  conclusão  ou  o  indevido



2531
____________________________________________________________________________

encaminhamento  de  inquéritos  policiais  relativos  ao  abuso  sexual  de  crianças  e
adolescentes em casa de acolhimento, em particular no trecho da fala do advogado
Marco Estevão Bonfim da Silva.

Nº 914/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Promotoria de Justiça de Montes Claros, à Secretaria Nacional de Habitação do
Ministério  das  Cidades,  à  Procuradoria  da  República  em  Montes  Claros  e  à
Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal no Norte de Minas pedido de
providências para que seja fiscalizada a execução do programa Minha Casa, Minha
Vida  em  Montes  Claros,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  5ª  Reunião
Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos.

Nº 915/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Prefeitura de Montes Claros pedido de providências para que sejam corrigidas as
deficiências de infraestrutura em bairros desse município, como carência de escolas,
transporte escolar e atendimento em saúde, relatadas na 5ª Reunião Extraordinária
da Comissão de Direitos Humanos, acompanhado das notas taquigráficas da referida
reunião.

Nº 916/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Promotoria de Direitos Humanos de Montes Claros pedido de providências para que
investigue a  possível  cobrança irregular  de  tributos  municipais  incidentes  sobre  a
população de alguns bairros desse município.

Nº 917/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Corregedoria da Polícia do Estado pedido de providências, acompanhado do trecho
das notas taquigráficas da 7ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos
em que consta o depoimento da Sra. Márcia Regina Ferreira, para averiguação das
denúncias apresentadas em desfavor do Sr. Almir de Carvalho Cesário, delegado de
Polícia Civil,  quando da intimação da depoente  acima,  e instauração de inquérito
respectivo.

Nº 918/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio
de Minas Gerais – Caopp – pedido de providências, acompanhado de trechos das
notas taquigráficas da 7ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humano em que
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consta  o  depoimento  da  Sra.  Márcia  Regina  Ferreira,  para  averiguação  das
denúncias apresentadas em desfavor do Sr. Fernando Pereira Gomes Neto, prefeito
municipal de Lagoa Santa.

Nº 919/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Defesa Social, ao Comando-Geral da Polícia Militar e à Chefia de
Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  investigação  e  acompanhamento  da
denúncia apresentada pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de
Minas  Gerais  envolvendo o  Sr.  Eder  Lauar  de  Almeida,  investigador  lotado no 6º
Distrito de Belo Horizonte.

Nº  920/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 127ª Cia.
PM, pela atuação na ocorrência policial realizada em 14/5/2015, em Belo Horizonte,
que  resultou  na  apreensão  de  drogas  e  objetos  de  valor.  (–  À  Comissão  de
Segurança Pública.)

Nº  921/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia  Militar  e  na  Companhia  Independente  de  Cães  da Polícia  Militar,  pela
atuação na ocorrência, em 16/5/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão
de  um  adolescente  e  de  arma,  drogas,  quantia  em  dinheiro  e  munição;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
(– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  922/2015,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Presidência  da  Câmara dos  Deputados  pedido  de  providências  para  inclusão  em
ordem  do  dia  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  53/2007,  de  autoria  do
deputado federal Jofran Frejat. (– À Comissão do Trabalho.)

Nº  923/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na Delegacia de
Furtos e Roubos de Sete Lagoas, pelo exemplar desempenho em várias operações
policiais entre maio de 2014 e esta data. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 924/2015, do deputado Nozinho, em que solicita seja formulada manifestação de
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pesar pelo falecimento do Sr. Pedro Dias Bicalho Filho, conhecido como Sr. Pedrinho,
ex-prefeito do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, ocorrido em 15/5/2015. (– À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  925/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  repúdio  pela  brutal  morte  do  jornalista  e  blogueiro  Evany  José
Metzker, do blog Coruja do Vale, do Município de Medina, e pelos atos de violência
contra jornalistas, radialistas e demais comunicadores, que preocupam a sociedade
brasileira. (– À Comissão de Transporte.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 1.410/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 257/2011.
Nº 1.411/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 280/2011.
Nº 1.412/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 281/2011.
Nº 1.413/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 284/2011.
Nº 1.414/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 285/2011.
Nº 1.415/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 287/2011.
Nº 1.416/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 289/2011.
Nº 1.417/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 290/2011.
Nº 1.418/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 291/2011.
Nº 1.419/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 292/2011.
Nº 1.420/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 293/2011.
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Nº 1.421/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 297/2011.

Nº 1.422/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 330/2011.

Nº 1.423/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 331/2011.

Nº 1.424/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 332/2011.

Nº 1.425/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 333/2011.

Nº 1.426/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 414/2011.

Nº 1.427/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 415/2011.

Nº 1.428/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 416/2011.

Nº 1.429/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 585/2011.

Nº 1.430/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 716/2011.

Nº 1.431/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Presidência  desta  Assembleia  pedido  de  providências  para  que,  na  lotação  da
aeronave da Assembleia quando da realização de reuniões da Comissão de Saúde
no interior  do Estado, seja dada preferência aos membros dessa comissão e aos
deputados votados na região onde for realizada a primeira reunião. (– À Mesa da
Assembleia.)

Nº 1.432/2015, do deputado João Alberto, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.433/2014.

Nº 1.433/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 12/2011.

Nº 1.434/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 17/2011.
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Nº 1.435/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 22/2011.

Nº 1.436/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 24/2011.

Nº 1.437/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 25/2011.

Nº 1.438/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 29/2011.

Nº 1.439/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 32/2011.

Nº 1.440/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita a inclusão em
ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 5/2015, tendo em vista que a
Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer.

Nº 1.441/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita a inclusão em
ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 6/2015, tendo em vista que a
Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer.

Nº 1.442/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita a inclusão em
ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 7/2015, tendo em vista que a
Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer.

Nº 1.443/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita a inclusão em
ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 9/2015, tendo em vista que a
Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer.

Nº 1.444/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita a inclusão em
ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2015, tendo em vista que
a Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer.

Nº 1.445/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita a inclusão em
ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 12/2015, tendo em vista que
a Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer.

Nº 1.446/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita a inclusão em
ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2015, tendo em vista que
a Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer.
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Nº 1.447/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita a inclusão em ordem do
dia do Projeto de Lei nº 9/2015.

Nº 1.448/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita a inclusão em ordem do
dia do Projeto de Lei nº 225/2015.

Nº 1.449/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita a inclusão em ordem do
dia do Projeto de Lei nº 274/2015.

Nº 1.450/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita a inclusão em ordem do
dia do Projeto de Lei nº 320/2015.

Nº 1.451/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita a inclusão em ordem do
dia do Projeto de Lei nº 370/2015.

Nº 1.452/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita a inclusão em ordem do
dia do Projeto de Lei nº 422/2015.

Nº 1.453/2015, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 5.351/2014.

RECURSO Nº 2/2015
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
O  Deputado  que  este  subscreve,  com  fundamento  nos  arts.  165  e  167  do

Regimento  Interno,  vem  interpor  este  recurso  ao  Plenário  da  Casa,  ouvida  a
Comissão  de  Constituição  e  Justiça  no  prazo  regimental,  contra  a  decisão  da
Presidência publicada no  Diário do Legislativo em 23 de maio de 2015, em que se
negou razão às alegações apresentadas em duas questões de ordem formuladas na
39ª Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de maio de 2015, ambas relacionadas com
a  inobservância,  por  parte  do  Poder  Executivo,  do  princípio  constitucional  da
publicidade, o que gerou dúvidas pertinentes sobre a validade de atos praticados no
processo  legislativo  nesta  Casa  no  decorrer  da  tramitação  do  Veto  Parcial  à
Proposição de Lei nº 22.620.

PRELIMINARMENTE
A ofensa  ao  princípio  da  publicidade,  consagrado  nos  art.  37  da  Constituição

Federal  e  no  art.  13  da  Constituição  Estadual,  exige,  em  caso  de  resposta
considerada  incorreta  ou  insuficiente,  que  seja  a  matéria  levada  ao  exame  do
Plenário, ouvida, no prazo de 10 dias, a Comissão de Constituição e Justiça, nos
termos dos §§ 1º e 3º do art. 167 do Regimento Interno.



2537
____________________________________________________________________________

É tempestivo o recurso, dado que a decisão da presidência foi publicada na edição
de 23 de maio de 2015 do Diário do Legislativo e que a sua apresentação ocorre no
prazo previsto no art. 167, § 2º, do Regimento Interno.

Preliminarmente, portanto, ficam afastadas quaisquer dúvidas quanto à pertinência
e à tempestividade do recurso ora apresentado.

DOS FATOS
No  mérito,  o  recorrente,  nas  questões  de  ordem  que  apresentou  em  Plenário,

demonstrou:
1 – que o parágrafo único  do  art.  243 do Regimento  Interno  determina que os

documentos  externos  ao  processo  legislativo,  mas  indispensáveis  para  a
comprovação da validade jurídica da proposição, devem ser incluídos nos autos e
consequentemente trazidos a Plenário quando da discussão da matéria;

2 – que a edição extra do Minas Gerais, do dia 27 de março de 2015, na qual teriam
sido apresentadas as razões de veto encaminhadas para a Assembleia por meio da
Mensagem  nº  13/2015,  não  foi  impressa  e  que,  portanto,  não  foi  legalmente
publicada, pois, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 19.429, de 11 de janeiro de 2011,
a  divulgação  por  meio  eletrônico  do  Diário  do  Executivo não  substitui  os  atos
publicados  no  Minas  Gerais,  órgão  oficial  dos  Poderes  do  Estado,  editado  pela
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais;

3  –  que,  como  a  Mensagem  nº  13/2015,  que  encaminha  as  razões  de  veto,
reproduz o conteúdo “rerratificado” e divulgado na edição extra do Minas Gerais, de
27 de março de 2015, a qual não foi legalmente publicada, ela está maculada por um
vício insanável, que determina a nulidade de todos os atos processuais praticados
nesta Casa Legislativa com ela relacionados.

Com  fundamentação  nesses  argumentos,  solicitou-se  que  fossem  “esclarecidos
pela  Presidência  quais  são  os  efeitos  da  inexistência  de  validade  legal  de  uma
publicação sobre a validade jurídica e a eficácia processual dos atos já praticados no
processo legislativo dela decorrente”.

Em sua resposta, a Presidência:
a) reconheceu expressamente que a Lei nº 19.429, de 11/1/2011, realmente “exige

a publicação dos atos oficiais”;



2538
____________________________________________________________________________

b)  afirmou,  sem demonstração por  meio  de  nenhuma prova documental,  que a
publicação da edição extra do Minas Gerais “efetivamente ocorreu”;

c) argumentou que “o texto rerratificado foi encaminhado à Assembleia Legislativa
por meio da Mensagem n° 13, de 2015, e publicado no Diário do Legislativo do dia
2/4/2015;

d) concluiu que “houve, portanto, a publicação, sendo válido lembrar que a Lei nº
19.429, de 2011, permite ao Legislativo que o faça por meio eletrônico, nos termos do
parágrafo único do seu art. 1º”.

Com base nesses tópicos, a Presidência decidiu:
I – que a “a publicação das razões do veto no  Diário do Legislativo corresponde

integralmente àquela publicada no Diário do Executivo em sua edição extra do dia 27
de março de 2015.”;

II – que “é a partir da publicação do ato do governador no Diário do Legislativo que
os parlamentares tomam conhecimento oficial  das razões do veto ou de qualquer
mensagem  do  Poder  Executivo  encaminhada  a  esta  Casa,  razão  pela  qual  a
existência  física  do  Diário  do  Executivo,  em  sua  edição  extra,  não  faz  a  menor
diferença”;

III – e que, portanto, não assistiria razão ao recorrente, “uma vez que não houve
prejuízo  para  o  conhecimento  da  citada  rerratificação  por  parte  não  só  dos
parlamentares, mas da sociedade em geral, considerando que tal ato veio a público
no  Diário do Legislativo de 2/4/2015; não há, portanto, que se falar em ofensa ao
princípio da publicidade”.

Esses fatos e argumentos, apresentados aqui de forma esquematizada e didática,
são os que serão discutidos um a um neste recurso, também de forma didática e
esquematizada, para facilitar sua compreensão e para que sejam analisados, todos
eles,  também  de  forma específica  e  destacada  pela  Comissão de Constituição  e
Justiça e pelo Plenário da Casa.

DAS ALEGAÇÕES E RAZÕES DO RECORRENTE
Cada um dos tópicos a seguir discriminados deve ser examinado.
1  –  Em  primeiro  lugar,  discute-se  a  necessidade  de  inclusão,  no  processo

legislativo, conforme dispõe o parágrafo único do art. 243 do Regimento Interno, de
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documentos  oficiais  produzidos  externamente,  desde  que  sejam  legalmente
indispensáveis para a tramitação da matéria.

Trata-se  aqui,  é  imprescindível  ressaltar,  de  uma  discussão  sobre  a  aplicação
prática do preceito regimental, conforme dispõe expressamente o caput do art. 243 do
Regimento Interno. Cabe ressaltar  também que, da decisão a ser confirmada pelo
Plenário, poderão resultar, no futuro, consequências não apenas sobre a decisão da
Presidência acerca da questão de ordem e sobre este recurso, mas sobre inúmeras
outras matérias em tramitação nesta Casa.

O  §  3º  do  art.  173  do  Regimento  Interno  determina  expressamente  que  “a
proposição  que  contiver  referência  a  uma lei  ou  tiver  sido  precedida  de  estudo,
parecer, decisão ou despacho será acompanhada do respectivo texto”. Esse preceito,
é óbvio, aplica-se ao veto, que é considerado uma proposição, nos termos do art.
171, III, do Regimento Interno.

O art.  243 do Regimento Interno determina que haverá “cópia das proposições”
durante a discussão da matéria, o que inclui, obviamente, os documentos citados no
§ 3º do art. 173, o qual estabelece uma condição necessária para que seja efetuado o
recebimento de proposição.

Na sua decisão, a Presidência alega que “o dispositivo do Regimento Interno não
tem relação com a questão suscitada”. Trata-se de um equívoco claro, que deve ser
corrigido,  em  primeiro  lugar,  pela  leitura  combinada  dos  dois  dispositivos  acima
citados: de acordo com o § 3º do art. 173, existem documentos, estudos, pareceres e
despachos que são condição para o recebimento de uma proposição e que, portanto,
integram o respectivo processo; de acordo com o parágrafo único do art. 243, deve
haver cópia integral do processo no decorrer da sua discussão em Plenário.

Portanto, há uma dúvida pertinente, relacionada com a interpretação do art. 234 do
Regimento, que somente pode ser dirimida por meio de apresentação de questão de
ordem.  A  cópia  integral  da  proposição,  é  lógico,  deve  contemplar  todos  os
documentos  que  constituem  o  fundamento  fático  e  legal  para  a  existência  da
proposição. A interpretação que se tem na decisão da Presidência, que reputamos
equivocada, está relacionada com fato que pode e deve ser examinada em Plenário,
conforme se demonstrou neste primeiro tópico.
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2 – A necessidade de publicação impressa, no  Minas Gerais, dos atos do Poder
Executivo foi reconhecida expressamente na decisão da Presidência, que cita o art.
1º da Lei nº 19.429, de 2011. Quanto a essa questão, não há, portanto, divergência
de interpretação.

A publicação de ato oficial  de competência exclusiva do  governador  do Estado,
como é a lei ou como são as razões de veto, deve obedecer aos requisitos legais que
regulamentam a matéria, pois, como dispõe o art. 73 da Constituição do Estado, “a
sociedade  tem  direito  a  governo  honesto,  obediente  à  lei  e  eficaz”.  Trata-se  da
predominância  do  princípio  da  legalidade,  que,  conforme  dispõe  o  art.  13  da
Constituição mineira, deve circunscrever todos os atos da administração pública.

O  princípio  da  legalidade  aparece,  assim,  na  Carta  mineira  como  um  direito
subjetivo da coletividade e como um dever da administração. E, no caso em exame, a
obediência  à  lei  constitui  um  requisito  para  a  materialização  do  princípio  da
publicidade e, consequentemente, para a validade jurídica dos atos relacionados com
a “rerratificação”  das razões de veto supostamente publicadas na edição extra do
Minas Gerais, no dia 27 de março.

Mesmo reconhecendo a exigência legal de publicação impressa do Minas Gerais, a
decisão simplesmente afirma que a edição extra desse diário “efetivamente ocorreu”,
sem apresentar nenhuma evidência desse fato.

Mas as provas materiais indicam o contrário.
Por meio da Solicitação Formal nº 48.278, protocolada no serviço de atendimento

parlamentar da Gerência-Geral de Documentação e Informação no dia 8 de abril de
2015, às 16h23min, o deputado Felipe Attiê solicitou cópia da edição impressa do
Minas Gerais.

A resposta  escrita,  encaminhada  ao  solicitante  no  dia  9  de  abril  de  2015,  às
10h13min, deu conta de que “a Biblioteca da ALMG não recebeu, até o momento, a
versão impressa da Edição Extra do diário oficial "Minas Gerais" publicada no dia 27
de março de 2015”. E também informou que, “de acordo com informação da Imprensa
Oficial  do  Estado,  a  mencionada  publicação  pode  ser  consultada  em  formato
eletrônico, no site daquele órgão na internet”.

Ou seja, uma edição que teria sido publicada no dia 27 de março não foi distribuída
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e não estava disponível para consulta pública na biblioteca da Assembleia dez dias
após a sua suposta publicação. Esse é um primeiro fato que desmente a afirmação
de que a publicação “efetivamente ocorreu”

Posteriormente, por meio de solicitação registrada com o código 249276, com o
assunto "Outros", respondida à Gerência-Geral de Documentação e Informação em
21 de maio de 2015, às 14h38min30s, a Imprensa Oficial informou:

“Esta edição não foi  encartada no jornal,  porque foram impressas somente 100
exemplares que tiveram destino previamente estipulado, não temos nenhum jornal
disponível, mas podemos disponibilizar cópias autenticadas”.

Temos, portanto, agora, a clareza dos fatos. A suposta “edição extra” do dia 27 de
março teve impressa uma quantidade ínfima de exemplares (a tiragem normal do
Minas Gerais, e isso pode ser comprovado por meio de consulta à Imprensa Oficial, é
de cerca  de  5.400  exemplares,  por  edição)  e  esses  exemplares  tiveram  “destino
previamente  estipulado”,  não  havendo  nenhum  jornal  disponível  nem  mesmo  na
coleção da autarquia responsável por sua impressão.

A publicação,  parafraseando a decisão questionada,  portanto,  “efetivamente não
ocorreu”.

Os tribunais superiores, no Brasil, já analisaram por diversas vezes essa questão. O
Supremo Tribunal  Federal,  em mais  de uma ocasião,  definiu claramente qual  é o
sentido do princípio da publicidade. Não há necessidade de citar todas as decisões,
que  podem  ser  comprovadas  por  meio  de  rápida  consulta  à  página  da  corte  na
internet. Bastam alguns exemplos recentes.

De  acordo  com  a  ministra  Cármem  Lúcia  (RE  599945-RJ,  julgamento  em
14/3/2014), são nulos os atos administrativos que não atendem ao requisito da mais
ampla divulgação:

“A  publicidade,  como  princípio  constitucional  da  Administração  (art.  37  da
Constituição Federal  e  77  da  Carta  Estadual),  indica  que os  atos  administrativos
devem merecer  a  mais  ampla  divulgação possível  entre os  administrados,  e isso
porque constitui fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a
legitimidade e a moralidade da conduta dos agentes administrativos.

No Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo, a transparência
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é  dever  do  administrador,  não  havendo  espaço  para  qualquer  ocultamento  aos
administrados dos assuntos que a todos interessam, principalmente em relação aos
sujeitos individualmente afetados por alguma medida”.

E,  segundo  a  ministra,  “os  atos  administrativos  que  omitem  ou  desatendem  o
princípio da publicidade, não só deixam de produzir seus regulares efeitos, como se
expõem á invalidação por falta desse requisito de eficácia e moralidade”.

Segundo  o  ministro  Marco  Aurélio,  “a  administração  pública  é  norteada  por
princípios conducentes à segurança jurídica – da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência. A variação de enfoques, seja qual for a
justificativa,  não  se  coaduna  com  os  citados  princípios,  sob  pena  de  grassar  a
insegurança" (MS 24.872, voto do rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 30/6/2005,
Plenário, DJ de 30/9/2005).

O  mesmo  entendimento  é  professado  pelo  ministro  Luiz  Fux  (RE  637747-RN,
julgamento  em  9/5/2011),  para  quem,  “consoante  jurisprudência  do  STJ,  com  o
princípio da publicidade, expressamente previsto no art. 37, caput, da CR/88, os atos
da Administração devem ser providos da mais ampla divulgação possível a todos os
administradores e, ainda com maior razão, aos sujeitos individualmente afetados”.

Também  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  há  farta  e  consolidada  jurisprudência
reafirmando  a  necessidade  de  ampla  divulgação  para  que  seja  efetivamente
obedecido o preceito constitucional previsto no art. 37 da Lei Maior. De acordo com a
ministra Maria Thereza de Assis Moura (RMS 21.554-MG, julgamento em 4/5/2010):

“De acordo com o  princípio  constitucional  da  publicidade,  insculpido no  art.  37,
caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a
mais  ampla  divulgação  possível,  principalmente  quando  os  administrados  forem
individualmente afetados pela prática”.

Assim, está claramente demonstrado, também neste tópico, o equívoco da decisão
da Presidência. Nela não há nenhuma comprovação, apoiada por fatos que possam
ser verificados, de que a publicação da edição extra do Minas Gerais, com data de 27
de março de 2015,  efetivamente  ocorreu.  Pelo contrário,  todos os  dados trazidos
neste recurso, com a indicação de documentos que os comprovam, demonstram que
a impressão da edição, se é que realmente ocorreu, foi ínfima e confinada a gavetas
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escolhidas. Não foi dada a publicidade legalmente prevista, o que acarreta a nulidade
de todos os atos posteriores praticados com base naquela edição.

É, portanto, necessário que o Plenário reveja a decisão da Presidência também
com relação a este tópico, reconhecendo claramente que os princípios da publicidade
e da legalidade não foram atendidos na publicação da edição extra do Minas Gerais,
datada de 27 de março de 2015.

3 – Nas conclusões da decisão, afirma-se que a inclusão, na internet, do texto das
razões “rerratificadas” de veto teriam o condão de suprir a falta da publicação regular
e  legal,  “uma  vez  que  não  houve  prejuízo  para  o  conhecimento  da  citada
rerratificação por parte não só dos parlamentares, mas da sociedade em geral”.

Poderíamos, aqui, retomar a citação dos inúmeros julgados dos tribunais superiores
que contrariam essa afirmação.  Mas lembramos que,  também na melhor  doutrina
jurídica,  ela  não se mantém. Conforme ensina  Diógenes Gasparini,  “a  publicação
para surtir os efeitos desejados é a do órgão oficial. De sorte que não se considera
como  tendo  atendido  ao  princípio  da  publicidade  a  mera  notícia,  veiculada  pela
imprensa  falada,  escrita  ou  televisada,  dos  atos  praticados  pela  administração
pública, mesmo que a divulgação ocorra em programas dedicados a noticiar assuntos
relativos ao seu dia a dia, como é o caso da Voz do Brasil, conforme já decidiu o STF
ao julgar o RE 71.652 (RDH, 111:145)" ( Direito Administrativo, 4ª edição, 1995 , pág
8, Editora Saraiva).

Não  procede,  portanto,  a  conclusão  da  decisão  da  Presidência.  O  prejuízo  à
sociedade  está  consubstanciado  na  afronta  ao  princípio  da  legalidade  e,
consequentemente,  ao  da  publicidade,  pois,  conforme dizia  Rui  Barbosa,  um  dos
nossos maiores juristas de todos os tempos, certamente conhecido de todos os que
militam na seara legislativa, deve-se sempre agir “com a lei, pela lei e dentro da lei;
porque fora da lei não há salvação".

4  –  Há  também  alguns  fatos,  alguns  precedentes,  que  demonstram  que  a
publicação restrita de um jornal oficial infringe o preceito constitucional, e infelizmente
dois desses precedentes aconteceram recentemente em casas legislativas estaduais:
nas  Assembleias  Legislativas  do  Paraná  e  do  Pará.  Esses  precedentes  são aqui
citados  para  demonstrar,  por  analogia,  que  a  impressão  de  um  diário  oficial  que
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permanece em gavetas desconhecidas não é uma edição pública e que, portanto,
não tem validade legal.

No Estado do Paraná,  segundo notícia publicada no jornal  Gazeta do Povo,  na
edição  do  dia  2  de  fevereiro  de  2009,  o  diário  do  Legislativo  somente  circulava
“intramuros”. Nessa matéria, o jornal transcreveu as palavras do mestre em ciências
jurídico-políticas Juliano Jaronski, que devem ser lidas com atenção:

“Quando um diário oficial circula em vários lugares, além de dar publicidade aos
atos,  ele torna os documentos perenes – como parte da história  e uma fonte de
segurança de que realmente existiu. Se ele não é amplamente divulgado, pode ser
corrigido posteriormente, já que o que confere a validade não é impressão, mas a
publicidade. O documento torna-se legítimo a partir do momento que é distribuído”.

Aqui se traz um novo aspecto da necessidade de publicação e distribuição de uma
edição de jornal oficial: a garantia da veracidade da informação legal, que somente se
tem com o seu arquivamento em instituições públicas. E isso não aconteceu. Não há,
nas  coleções  da  Imprensa  Oficial  e  da  Biblioteca  Camilo  Prates,  da  Assembleia
Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  um único  exemplar  impresso  da suposta
edição extra do Minas Gerais.

Outro exemplo de fato de natureza semelhante aconteceu no Estado do Pará. Em
2011,  o  Ministério  Público  do  Pará  determinou  a  abertura  de  procedimento
(Procedimento  Investigativo  Criminal  nº  002/2011)  para  investigar  fraudes  nas
licitações  da  Assembleia  Legislativa,  acobertadas  pela  inexistência  de  ampla
divulgação dos atos da casa.

O caso foi noticiado no jornal O Liberal, em 3 de março de 2012:
“O  promotor  de  justiça  Nelson  Medrado  comprovou,  através  de  depoimentos  e

documentos, o que já suspeitava: a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) não tem
dado a publicidade necessária aos seus atos administrativos. Isto porque a circulação
do Diário Oficial da Alepa, que deveria contemplar órgãos externos à Casa de Leis,
como prefeituras e câmaras municipais, está restrita aos corredores do Palácio da
Cabanagem desde o ano de 2003, em uma tiragem inferior a 150 exemplares. De
acordo com o  promotor,  a  limitada circulação do jornal  contraria  os  princípios  da
administração pública, em especial o princípio da publicidade”
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Comprovada a inexistência de publicação do  Minas Gerais,  é  preciso analisar a
alegação  de  que  a  publicação  da  mensagem  supriria  essa  falta,  no  processo
legislativo.

5 – A publicação da Mensagem n° 13, de 2015, no Diário do Legislativo, não supre
a ausência de publicação das razões de veto. Não assiste razão à Presidência, em
sua  decisão,  quando  alega  que  a  publicação  das  razões  “rerratificadas”  teria
acontecido, pois constariam da mensagem encaminhada.

Basta ler o art. 70 da Constituição do Estado para compreender a distinção entre
um veto e uma mensagem que o encaminha. O § 3º do art. 70 da Constituição do
Estado demonstra claramente que uma mensagem apenas comunica as razões de
veto e que, portanto, estamos diante de espécies completamente distintas de atos
jurídicos, que devem ser praticados em prazos específicos e que têm consequências
específicas:

“Art. 70 – (…)
§ 3º – O Governador do Estado publicará o veto e, dentro de quarenta e oito horas,

comunicará os seus motivos ao Presidente da Assembleia Legislativa”.
Esse  é  o  ponto  fundamental:  as  razões  “rerratificadas”  não  foram  publicadas

legalmente  e,  portanto,  não  houve  o  que  ser  comunicado  ou  encaminhado  para
exame desta Casa Legislativa.

Se alguma dúvida há, basta constatar que o Regimento Interno, numa interpretação
sistêmica, exige que documentos fundamentais, externos à Casa, sejam incluídos no
processo da proposição, como condição para seu exame: é o caso, por exemplo, dos
projetos  de  lei  que  objetivem  declarar  de  utilidade  pública  alguma entidade,  que
somente podem ser recebidos se acompanhados da documentação comprobatória do
preenchimento dos requisitos exigidos em lei, conforme dispõe o § 4º do art. 173 do
Regimento Interno.

A exigência de validade de uma publicação não está inscrita em uma lei ordinária:
consta  do  Texto  Constitucional.  E,  dado  que,  nos  termos  do  §  3º  do  art.  70  da
Constituição  Estadual,  a  mensagem  apenas  encaminha  as  razões  de  veto,  a
ausência de publicação válida dessas razões significa que nada foi encaminhado e
que, portanto, nada há o que discutir nesta Casa quanto à Mensagem nº 13, de 2015.
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DO PEDIDO
Pelos  motivos  expostos,  requer-se,  nos  termos  regimentais,  o  reexame  pelo

Plenário da Casa, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do art.
167 do Regimento Interno, dos seguintes aspectos da decisão da Presidência:

a) a revisão da consideração de que a houve publicação válida da “edição extra” do
Minas Gerais, supostamente impressa no dia 27 de março de 2015, para se declarar
inexistente, nos termos legais, a mencionada edição;

b) a revisão da consideração de que não há exigência regimental para a inclusão,
nos autos da proposição, do texto das razões de veto legalmente publicado e sua
exibição  em  Plenário,  no  decorrer  da  discussão  da  matéria,  para  que  sejam
consideradas  nulas  as  reuniões  de  discussão  da  proposição  realizadas  sem  a
exibição da edição extra do Minas Gerais;

c) a revisão da decisão da Presidência de que a publicação da Mensagem nº 13, de
2015, supre no processo legislativo a exigência constitucional de publicação de ato
indispensável para a apreciação do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.620, para
que  sejam  considerados  nulos  os  atos  no  processo  legislativo  da  mencionada
proposição.

Sala das Reuniões, 27 de maio de 2015.
Deputado Bonifácio Mourão
– À Comissão de Justiça, nos termos do § 3º do art. 167 do Regimento Interno.

Proposições não Recebidas
– A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Comissão de Transporte em que solicita seja encaminhado à ANTT pedido de
providências para a construção de viaduto com passarela no entroncamento da BR-
153 com a MG-497, no Município de Prata.

Comunicações
–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  do

Trabalho, de Cultura e de Saúde.
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Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Professor Neivaldo.
O  deputado  Professor  Neivaldo  –  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  e  Sras.

Deputadas, boa tarde. Várias são as questões que gostaríamos de apresentar. Há
muito tempo gostaria de ter falado sobre as ações do nosso governo. Nos últimos
dias, muito se questionou em relação ao PT. Muitos desafios tivemos nesta tribuna a
que assomamos e de onde defendemos o nosso partido. Quero falar da felicidade e
do orgulho que tenho de participar do PT, no qual estou há mais de 20 anos. Aliás,
neste final de semana teremos o nosso quinto encontro estadual em Belo Horizonte.

Para  nós  é  motivo  de  orgulho,  deputada  Geisa,  ver  o  trabalho  que  nosso
governador  tem  feito,  principalmente  as  ações  concretas  do  nosso  governo,  do
governo  Pimentel.  Um  dos  exemplos  é  o  acordo  com  os  trabalhadores  e  as
trabalhadoras em educação do Estado de Minas Gerais, os quais, para dialogar com
o governo anterior, tinham de fazer paralisações e chegaram a 112 dias de greve.
Aliás, a greve às vezes terminava em acordo, mas este não era respeitado.

Então, na próxima semana, nós, deputados e deputadas, estaremos aqui discutindo
e aprovando um projeto  para a  valorização de trabalhadores e trabalhadoras em
educação. Certamente não é o projeto ideal, o melhor, mas neste momento há um
entendimento na busca da valorização não somente dos professores, mas de todos
os  trabalhadores,  o  reconhecimento  dos  professores,  dos  auxiliares  de  serviços
gerais, das secretarias, daqueles e daquelas que trabalham nas superintendências.
Além disso, a busca para o pagamento e implemento do piso nacional.

Realmente, o governo Pimentel inicia um novo ciclo no Estado de Minas Gerais: o
respeito  aos  trabalhadores  e  às  trabalhadoras  em  educação.  E  não  é  só  isso.
Tivemos um processo de negociação com os trabalhadores da segurança e com os
da saúde. Então, gostaria de registrar meu orgulho de fazer parte do governo do PT,
que,  neste  momento,  negocia,  dialoga com o funcionalismo público do Estado.  O
Estado de Minas Gerais foi penalizado pela mentira do choque de gestão do governo
Aécio Neves, do governo Anastasia, enfim, do governo do PSDB, mas vem, em um
momento crucial,  mostrar a diferença:  o que é um governo do PT e o que é um
governo do PSDB. Temos vários exemplos do governo PSDB. Um deles, infelizmente,
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é o que aconteceu no Estado do Paraná com o governo do PSDB, do Richa, amigo
de Aécio Neves.

Daqui a pouco passarei a palavra ao deputado Paulo Lamac, presidente da nossa
Comissão de Educação, mas, antes, gostaria de dar um outro exemplo. Queremos
uma educação  em  que  os  trabalhadores  sejam  realmente  valorizados  e  também
queremos discutir a educação como um todo. Nesta semana tivemos o lançamento
dos fóruns que discutirão o Plano Decenal de Educação. Também iremos discutir o
aspecto pedagógico com os trabalhadores e com a comunidade para decidir qual é a
educação que queremos.

Tivemos aqui a presença da secretária de Educação, a companheira Macaé, que
disse que quer dialogar também com os alunos de 15 a 17 anos. Qual é a educação
básica que esses alunos do ensino médio querem? O que eles têm para nos dizer em
relação  à  educação  do  Estado  de  Minas  Gerais?  Valorizamos  o  funcionalismo,
discutimos o lado pedagógico, queremos discutir com a comunidade.

Outra preocupação é discutir  as  estruturas das escolas. Infelizmente, o governo
passado,  do  PSDB,  deixou  nossas  escolas  fisicamente  destruídas.  Por  exemplo,
recentemente, em Uberlândia, o ventilador caiu em cima de um aluno. Não é ação
predatória dos alunos, é uma ação realmente de escolas sucateadas, com telhados
caindo,  onde  chove  mais  dentro  da  sala  do  que  do  lado  de  fora.  Escolas  que
deveriam estar sendo construídas e estão paradas, escolas funcionando em lugares
inadequados.  Então,  75%  das  nossas  escolas  estão  sucateadas.  Essa  é  uma
herança que  o  governador  Pimentel  recebeu.  Ele  também sabia  que isso  estava
acontecendo em Minas Gerais e que essa situação terá de ser resolvida.

O deputado Paulo Lamac (em aparte)*  – Muito obrigado,  caro colega Professor
Neivaldo. Somente gostaria de concordar com a análise brilhantemente desenvolvida
por V. Exa. Realmente vivemos um momento de virada, um momento de inflexão na
educação. Todo cidadão que está nos acompanhando, seja aqui no Plenário,  seja
através das galerias, seja pela TV Assembleia, sabe que a educação é cara. Temos
de ter isso claro: a educação não é barata. Educação de qualidade é o que custa para
o poder público, e é por isso que existe um valor mínimo definido pela Constituição
que deve ser investido por todos os governos em educação.
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Em Minas, vivíamos um orçamento de mentirinha. Agregava-se àquilo que deveria
ser investido na educação dos nossos jovens uma quantidade de coisas que não
deveriam  ser  pautadas  como educação.  Por  exemplo,  pagamento  dos  servidores
aposentados,  uma  despesa  que  não  se  enquadraria  como  gasto  efetivado  em
educação. Era para cumprir tabela. Com isso, fazia-se uma economia, entre aspas,
uma economia porca. E essa situação que V. Exa. relata com brilhantismo é fruto
disso. Toda dona de casa sabe que há economia que não vale a pena fazer de conta
que dará bom resultado. É a economia porca, o barato que sai mais caro depois.
Deixar as escolas entrarem na situação de miséria em que se encontram hoje e o
servidor da educação abandonado à própria sorte tem um custo alto. O custo impacta
na educação. Então esse movimento que o deputado Professor Neivaldo está aqui
descrevendo,  com  muita  competência  –temos  que  enaltecer  a  sua  atuação  na
Comissão de Educação –, é claro, é uma inflexão. Será duro, como está sendo. É um
longo caminho que tem de ser recuperado. Mas não tenho a menor dúvida, deputado
Professor  Neivaldo,  que,  com  a  determinação  demonstrada  pelo  governador
Fernando  Pimentel  e  pela  secretária  Macaé,  certamente  conseguiremos  alcançar
esse tempo perdido.

Parabéns pela iniciativa e parabéns pela análise realmente brilhante.
O deputado Professor Neivaldo – Obrigado, deputado Paulo Lamac. Ainda falando

da  herança  maldita  deixada  para  o  governo  Pimentel,  muito  ainda  teremos  que
trabalhar.  Há  a  questão  do  Ipsemg,  que  foi  roubado,  sucateado,  e  faz  falta,
principalmente no interior do Estado de Minas Gerais. Precisamos recuperar o nosso
instituto, que é tão necessário para o nosso funcionalismo, principalmente para os
professores.  Precisamos,  também  no  interior,  descentralizar  as  perícias  médicas.
Para se ter  uma ideia, as pessoas da região do Triângulo Mineiro, de Uberlândia,
precisam vir  a Belo Horizonte para fazer perícia para aposentadoria por invalidez.
Isso é muito sofrido. Às vezes as pessoas estão com câncer, doença nos ossos, e a
passagem é muito cara. Poderia haver uma banca em Uberlândia para fazer essa
perícia para toda a região, e não ser preciso que as pessoas tenham que vir a Belo
Horizonte fazer essa perícia, até pela questão financeira. É uma reivindicação que
estamos fazendo. Precisamos de hospitais, de hospital regional do Ipsemg naquela
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região. Estamos praticamente sem hospital para atender pelo Ipsemg. São coisas que
preocupam o nosso governador. Sabemos que precisaremos de mais tempo para isso
ser atendido. São heranças deixadas.

O deputado Cristiano Silveira (em aparte)* – Deputado Professor Neivaldo, quero
cumprimentá-lo pelas palavras e dizer da nossa alegria em compartilhar com V. Exa.
esta legislatura, sabendo da sua vasta experiência na câmara de Uberlândia,  que
vem contribuir  com o Parlamento em Minas Gerais.  Estou solicitando este aparte,
deputado, porque ontem falei sobre a chamada pedalada ambiental, nome dado pela
imprensa à dívida que o governador Fernando Pimentel poderá ter que assumir, se
assim entender a Justiça, por uma provocação do Ministério Público, por não ter feito
investimentos em conservações ambientais. Na minha fala ontem, disse que o Estado
de Minas era pentacampeão em desmatamento. O deputado que me respondeu, em
sequência, disse que eu estava mentindo. Tenho que aqui esclarecer uma mentira:
Minas Gerais é o estado que reduziu o desmatamento. Mas o atlas do desmatamento
da mata atlântica, feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, junto com a
Fundação SOS Mata Atlântica, em 2014, confirma que Minas Gerais foi o estado que
desmatou mais de 8.400ha de mata atlântica. Minas Gerais é, sim, pentacampeão.
Ainda que possa ter  reduzido,  figura entre  os  estados que mais  desmataram em
nosso país.

Deputado  Ulysses  Gomes,  preciso  fazer  esse  esclarecimento  para  não  ficar
parecendo  que  viemos  a  esta  tribuna  para  dizer  mentiras  ou  inverdades.  Muito
obrigado pela gentileza, deputado Professor Neivaldo.

O  deputado  Professor  Neivaldo  –  Obrigado,  deputado.  Aproveitando  a  fala  do
deputado  Cristiano,  gostaria  de  parabenizar  o  trabalho  de  meus  companheiros  e
minhas companheiras, deputados da base do governo e, sobretudo, do PT. Volto a
afirmar,  ultimamente alguns deputados da oposição vêm a esta tribuna para fazer
discursos tentando ferir a imagem do PT. Reafirmo o orgulho que tenho de fazer parte
do PT. É muito fácil subir à tribuna e jogar para a plateia, dizer que está ao lado dos
professores, da polícia e da saúde. No entanto, ficaram 12 anos e não fizeram nada,
não fizeram nada para o funcionalismo. O que fizeram foi o choque de gestão que
atingiu, sobretudo, esse funcionalismo público.
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Tenho muito orgulho do PT, tenho muito orgulho de fazer parte de um partido do
qual faz parte Durval Ângelo, que, para nós, sempre foi exemplo de político; tenho
muito orgulho de fazer parte de um partido do qual faz parte Rogério Correia. Esses
dias  até  brinquei  falando  dos  cabelos  brancos  do  Rogério.  Quando  entrei  na
educação,  o  Rogério  já  lutava  pela  educação.  Apesar  do  tempo,  Rogério,  que  é
deputado,  você  nunca  perdeu  essa  linha,  ou  seja,  está  sempre  ao  lado  dos
trabalhadores  e  das  trabalhadoras.  Temos  também  a  companheira  Geisa.  Algum
tempo atrás,  ouvimos falar  do  governo do PT em Varginha,  onde a  companheira
Geisa  era  primeira-dama  e  fazia  um  excelente  trabalho  como  voluntária,
transformando a educação.

Já estou concluindo, presidente, mas não poderia deixar de falar disso. Ouvimos
falar  de  Varginha,  deputada  Geisa,  e  a  transformação  que  vocês  faziam  nesse
município, principalmente na área da educação. A deputada Cristina Correia também
faz um trabalho brilhante numa ONG coordenada por essa família, em Santa Luzia e
em outras partes da Grande BH. Enfim, são nomes como o de Marília Campos, que
fez brilhante administração em Contagem, morou em Uberlândia e participou de toda
a construção do PT naquela região, de onde venho.

Também os novos deputados: Ulysses, Cristiano, Doutor Jean. Enfim, para nós é
motivo  de  muito  orgulho  fazer  parte  dessa  bancada  de  pessoas  honestas,
compromissadas  com  Minas  Gerais,  com  nosso  governo  e  com  a  transformação
social do nosso país. Muito obrigado e desculpe-me.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Bosco.
O deputado  Bosco  –  Sr.  Presidente,  deputado  Ulysses  Gomes,  que  conduz os

trabalhos da reunião ordinária da tarde de hoje, deputados, deputadas, público que
nos  honra  com  a  sua  presença,  boa  tarde.  Nossos  cumprimentos  especiais  aos
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, gostaria de aproveitar esta oportunidade, já que esta é a primeira
vez, neste mês de maio, que faço uso desta tribuna, para falar  um pouquinho da
AMM,  que  tem  papel  preponderante  em  Minas  Gerais,  sobretudo  no  apoio  aos
municípios.
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Sabemos que praticamente todos os municípios, em quase sua totalidade, estão
enfrentando diversos desafios,  diversas dificuldades.  Hoje, há municípios  que não
estão tendo condições de manter a sua própria folha de pagamento, muito menos de
contar  com  recursos  para  investimentos  em  áreas  tão  importantes  como  saúde,
educação,  assistência social,  entre outras. Por  isso, entendo que a AMM tem um
papel extremamente importante em, através da união da associação, buscar soluções
para as dificuldades enfrentadas atualmente por centenas de prefeitos no Estado de
Minas Gerais.

Sabemos que são dificuldades de toda ordem, não só no âmbito estadual,  mas
sobretudo no federal. Temos certeza absoluta de que, com o apoio desta Casa, dos
deputados e da AMM, os municípios terão dias melhores, e nós realmente poderemos
dar  um  suporte  maior  aos  prefeitos  que  estão  passando  por  dificuldades
incalculáveis.

Por isso, gostaria de cumprimentar o ex-presidente da AMM, o Toninho Andrada,
que  teve  a  oportunidade  de  ser  presidente  dessa  importante  associação,  onde
desenvolveu  um  belíssimo  trabalho,  sobretudo  defendendo  a  federalização  para
fortalecer os municípios. Agora, o Toninho Andrada passou o bastão para um prefeito
e ex-deputado desta Casa, extremamente conceituado, o prefeito de Pará de Minas,
Antônio  Júlio.  Tenho  certeza  de  que  o  Antônio  Júlio,  municipalista  que  é,  uma
liderança inconteste do Estado de Minas Gerais, realizará um trabalho excepcional à
frente da AMM, sobretudo apoiando os prefeitos. Portanto, gostaria de deixar esse
registro e nossos cumprimentos tanto ao ex-presidente Toninho Andrada quanto ao
atual presidente, ex-deputado, prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio. Tenho certeza
de que, juntamente com toda a diretoria da atual gestão, ele realizará um grande
trabalho à frente da AMM.

Na condição de parlamentar  por  Minas  Gerais,  quero  me colocar  à disposição,
porque, como também sou um deputado municipalista, sei que as coisas acontecem
nos municípios. Nos municípios é que as pessoas adoecem, precisam de saúde e de
bons hospitais. Nos municípios é que existem as demandas de moradia e de uma boa
educação.  Enfim,  as  coisas,  de  fato,  acontecem  nos  municípios.  O  Estado  e  a
Federação são entes que realmente têm sua importância, porém, temos que acreditar
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e lutar sempre para que os municípios saiam fortalecidos. Sabemos que o Estado e o
governo federal têm o dever de promover as melhores condições para os municípios,
para que estes ofereçam os melhores serviços aos seus munícipes.

Gostaria também, caro presidente, de destacar o evento que aconteceu na Fiemg
na semana passada.

A Fiemg prestou homenagem a vários industriais, a vários profissionais em Minas
Gerais, sobretudo a importantes empresários, que hoje estão à frente de empresas
que  geram  empregos,  que  geram  renda  para  este  Estado.  São  empresas  que
realmente têm feito a diferença, mesmo diante das dificuldades.

Tivemos  oportunidade  de  participar  desse  evento  extremamente  importante,
realizado pela Fiemg. Nós, junto à Fiemg, homenageamos o presidente da CBMM,
Dr. Tadeu Carneiro. Ele está à frente dessa empresa tão importante, hoje instalada
em  Araxá,  em  nossa  cidade.  A CBMM  exporta  nióbio  para  mais  de  40  países,
contribuindo sobremaneira com a balança comercial do Brasil, sobretudo a de Minas
Gerais. Ela gera emprego e renda. Essa empresa, mesmo diante das dificuldades do
Estado  e  do  País,  tem  feito  a  diferença,  tem  inovado  e  realizado  investimentos
importantes para o aumento da produção de nióbio.

Quero  aproveitar  esta  oportunidade  para  cumprimentar  a  Fiemg  por  ter  tido  a
felicidade, por intermédio de sua diretoria, de escolher como industrial do ano o Dr.
Tadeu Carneiro, presidente da CBMM, que, com certeza, é plenamente merecedor
desse  reconhecimento.  Nós,  araxaenses,  também  nos  sentimos  prestigiados  e
homenageados por essa justa deferência feita ao Dr. Tadeu Carneiro e à CBMM.

O deputado Gustavo Corrêa (em aparte) – Deputado Bosco, serei bem rápido em
minhas colocações. Da mesma forma que V. Exa., eu também estava lá na última
quinta-feira. Estivemos juntos, quando a Fiemg, mais uma vez, premiou os industriais
de destaque do nosso estado. Como bem disse V. Exa., não teve homenagem mais
justa que a feita ao Dr. Tadeu Carneiro como industrial do ano, em razão de seus
serviços prestados à CBMM, essa grande empresa que é referência em nióbio não
apenas no Brasil como também em todo o mundo.

Digo sempre, deputado Bosco, que Araxá é conhecida por inúmeras qualidades. É
conhecida pelas águas termais, pelos doces, pelos que lá vivem e nasceram, como V.
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Exa. e tantos outros amigos que tenho. Todavia a CBMM, sob a gestão do Tadeu
Carneiro, com certeza eleva o nome de Araxá por todo o mundo. Tenho certeza de
que  todos  os  que  habitam  Araxá  ficaram  extremamente  orgulhosos  com  essa
homenagem. De público, cumprimento V. Exa., como representante do Alto Paranaíba
e de Araxá,  por  essa homenagem ao Dr.  Tadeu Carneiro pelos  serviços que tem
prestado, volto a dizer, não apenas a Minas Gerais, mas sobretudo ao nosso país.

Finalizando, comunico ao deputado Rogério Correia, que lá não estava, que fiquei
preocupado. Imagino que ele deve estar tomando as medidas necessárias, porque,
no mesmo evento, o atual governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, da Dilma,
não sei por que cargas d'água, quando foi fazer seu pronunciamento, recebeu uma
salva de vaias dos presentes. Imagino que isso ocorreu por não concordarem com a
maneira como ele vem dirigindo a política econômica do Estado, da mesma forma
que a presidenta da República, lá em Brasília.

O deputado Bosco – Agradeço o deputado Gustavo Corrêa pela sua participação,
sobretudo  quanto  ao  que  diz  respeito  à  minha  querida  cidade  de  Araxá  e  à
importância da CBMM, empresa que é referência não só para Minas Gerais,  mas
também para o Brasil e para o mundo, já que é responsável por mais de 80% de todo
o nióbio em âmbito mundial. Ela gera diretamente mais de 1.800 empregos. Essa
empresa,  que  tem  importância  fundamental  para  Minas  Gerais,  é  parceira  da
Codemig.  Hoje  ela  é  responsável  por  quase  90% de  tudo  que se  arrecada  pela
Codemig.

Sabemos  que  a  Codemig  fez  importantes  obras,  faz  importantes  obras  neste
Estado, com a participação da CBMM e do solo araxaense.

Antes de dar aparte ao meu parceiro deputado Rogério Correia, gostaria de dizer
que  tivemos,  durante  esse  evento  na  Fiemg,  um  momento  extraordinário  e
extremamente  importante  de  ação por  parte  do  governo do Estado,  por  parte  do
governador Pimentel. Nesse evento da Fiemg, quando estava sendo homenageado
como o industrial do ano nosso amigo e presidente da CBMM, Dr. Tadeu Carneiro,
lançou-se  um  programa  extremamente  importante  para  o  crescimento  de  Minas
Gerais, sobretudo das indústrias, numa parceria do governo do Estado, através da
Codemig,  com a  Fiemg,  que visa  à  revitalização e  à  reestruturação  dos  distritos
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industriais  de  todas  as  cidades  de  Minas  Gerais  que  possuem  distrito  industrial.
Sabemos que temos mais de 57 distritos funcionando em importantes cidades, em
cidades estratégicas do Estado, distritos em situação precária, sobretudo em termos
de infraestrutura.

O governo Pimentel, com essa visão empreendedora, com a visão de que Minas
precisa crescer oferecendo oportunidades para as empresas que já estão instaladas
no Estado, lançou esse projeto arrojado, em parceria, repito, com a Fiemg, através da
Codemig, em que se vai dar aos municípios que têm seus distritos em funcionamento
oportunidade  de  aprimorar  essa  estrutura,  oferecer  melhores  condições  para
indústrias já instaladas e condições para as que vão se instalar a partir de agora.

Não  poderia  deixar  de  ressaltar  essa  iniciativa  do  governador  Pimentel  e  de
cumprimentá-lo por isso. Tenho certeza absoluta de que isso vai ser um sucesso e
que vai  atrair  mais empresas para Minas Gerais,  através desses distritos, desses
municípios,  mas,  acima de tudo,  deputado Rogério,  vai  valorizar  as indústrias,  as
empresas que já estão instaladas, que, com esse apoio e essa potencialidade a mais,
vão poder gerar mais divisas e mais empregos nos municípios onde estão instaladas,
sobretudo em Minas Gerais.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – É rápido o aparte, dentro do minuto que
falta,  deputado  Bosco,  apenas  para  parabenizá-lo.  Tenho  certeza  de  que  essas
atitudes que V. Exa. enumerou devem ter sido muito aplaudidas pelos empresários
progressistas  que querem ver  Minas avançar.  Com certeza,  eles  aplaudiram essa
atitude do governador Fernando Pimentel, como V. Exa. vem fazendo. Pode ser que
uma ala tenha ficado descontente, talvez aquela puxada pelo ex-governador Eduardo
Azeredo,  que agora está  na  Fiemg recebendo R$25.000,00.  Talvez essa ala  não
tenha gostado da presença do governador Fernando Pimentel, mas creio que é uma
ala minoritária, porque, evidentemente, os empresários não têm essa deselegância
que foi aqui anunciada pelo líder da oposição.

Quero parabenizá-lo pela sua abordagem e pedir à Fiemg que tenha mais cuidado
nas  suas  contratações  porque  isso  pode  até  fazer  com  que  a  imagem  de  uma
entidade tão respeitada fique manchada com a presença de alguém que não deveria
estar lá, mas em outro lugar. Obrigado.
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O deputado Bosco – Agradeço ao deputado Rogério Correia. Presidente, só para
encerrar,  teríamos  um  outro  assunto  em  nossa pauta,  mas  o  tempo  não  vai  ser
suficiente  para  darmos  a  tratativa  necessária,  dada  sua  importância,  mas,  numa
próxima oportunidade, vamos falar sobre o gasoduto.

Temos um grande projeto em Minas Gerais, a Planta de Amônia, que está sendo
implantada no Município de Uberaba e vai também ser fator preponderante para a
economia,  sobretudo  para  o  agronegócio.  Temos  certeza  de  que  o  governador
Pimentel vai cumprir com o compromisso firmado através da Cemig, da Gasmig, de
levar  esse gasoduto  até  Uberaba para  garantir  o  funcionamento  dessa Planta  de
Amônia para Uberaba e para Minas Gerais.

Aprovamos  um  requerimento  na  Comissão  de  Minas  e  Energia  para  realizar
audiências públicas com o objetivo de discutir a construção do gasoduto, partindo de
Queluzito até Uberaba e passando por mais de 50 municípios. Isso representará uma
alavanca para o desenvolvimento do Centro-Oeste, do Alto Paranaíba e do Triângulo
Mineiro. Na próxima oportunidade trataremos melhor desse assunto tão importante.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas.
O presidente – Com a palavra, a deputada Rosângela Reis.
A  deputada  Rosângela  Reis*  –  Sr.  Presidente,  deputado  Ulysses  Gomes,

deputadas,  deputados,  telespectadores  da  TV  Assembleia  que  nos  acompanham
nesta tarde. Para mim, é uma honra estar aqui falando para todos os mineiros. Venho
a esta tribuna lembrar uma grande preocupação, tenho certeza de que é de todos os
deputados, referente à situação econômica de Minas Gerais, que está cada vez mais
difícil.  Sabemos  que  estados  e  municípios  estão  sofrendo  com  a  falta  de
investimentos.

Quando exercia meu primeiro mandato, em 2008, estive reunida com a secretária
de Desenvolvimento Econômico, Dorothea Werneck, e levei os anseios do nosso Vale
do Aço, mostrei a sua realidade. Iniciava-se ali grande expectativa quanto à extensão
de uma grande empresa, a Usiminas. Poucos meses depois, recebemos a notícia de
que essa expansão não ocorreria e que estávamos iniciando uma crise econômica
mundial.  Estamos vivenciando essa crise até hoje, ainda temos graves problemas.
Hoje, a situação está mais séria.
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Deputado Rogério Correia, concederei aparte a V. Exa. daqui a pouco, assim como
ao deputado Dirceu Ribeiro.

Por diversas vezes, insisti com o governo e seus secretários para trabalharmos uma
política  preventiva  que  desse  respaldo  às  áreas  de  mineração  e  siderurgia,  que
geram  muitos  empregos.  Muitos  pais  de  família  dependem  dessas  áreas.  Então,
desde aquela época eu já me empenhava, já me reunia, mostrava a realidade do
Estado de Minas Gerais  e do País.  No entanto,  não houve preocupação alguma,
empenho  algum  para  desenvolver  um  plano  ou  programa  de  sustentação  dos
municípios  apoiando as  empresas  e  permitindo  às  famílias  continuarem  ali.  Uma
mineradora vai a um município para exercer atividade minerária, e os trabalhadores
firmam ali residência.

Depois, a mineradora sai e não tem nenhuma proposta de continuidade, de um
plano para que possa se desenvolver e dar apoio a essas famílias, às empresas para
que empregos sejam gerados.

E  o  segmento  da  siderurgia?  Hoje  estamos  vivendo  um caos  no  Vale  do  Aço.
Tivemos a notícia, na semana passada, que a Usiminas vai desligar dois altos-fornos.
Então  essa  crise  hoje  está  instalada  na  região.  Haverá  demissão  de  vários
trabalhadores, deputada. A nossa preocupação em relação a esses trabalhadores é
saber  onde  eles  vão  buscar  o  seu  sustento.  Hoje  a  empresa  já  está  buscando
alternativas, pois deixará de produzir 120t de aço. Serão desligados o alto-forno de
Cubatão e  também, no  Estado de  Minas Gerais,  o  de  Ipatinga.  Isso  ocorrerá no
próximo 4 de junho.

Então é essa preocupação que trago. Nós, deputados, bem como o Estado, temos
de buscar formas para resolver essa situação. O Estado não pode só fazer política,
gerar e cobrar impostos altos. Temos de ter, no nosso país, uma reforma tributária
séria,  mas até então sabemos que as empresas que ali  estão instaladas, aquelas
pessoas que acreditaram e investiram num negócio agora precisam ter o respaldo do
Estado  para  que  possam  tomar  as  medidas  que  são  viáveis  e  enfrentar  esse
momento,  que  é  sério  e  de  crise  econômica.  Se  essa  decisão  já  foi  tomada,
presidente, foi  porque não estão encontrando outras situações de competitividade.
Hoje o nosso aço é mais caro para ser produzido do que o aço que está chegando ao
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Brasil, da China. O minério vai para a China e, quando retorna, volta com o aço mais
barato. Isso ocorre nacionalmente. Temos de encontrar medidas para que realmente
possamos  cercar  as  nossas  empresas  que  estão  instaladas  aqui  há  anos.  Caso
contrário, vamos perder mais empresas e outras mais vão fechar.

O deputado Dirceu Ribeiro (em aparte)* – Minha cara, deputada, quero agradecer-
lhe por esta oportunidade e, ao mesmo tempo, parabenizá-la por sua fala.

O momento é importante para o Brasil e para Minas Gerais. Em Minas também
estamos  tomando  todas  as  medidas  necessárias  para  fortalecer  o  nosso  polo
moveleiro.  V.  Exa.  foi  muito  feliz  pedindo o  apoio  de  todos  e  também  prestando
bastante  atenção  nos  pronunciamentos  aqui,  principalmente  o  do  nosso  colega
deputado Bosco,  que falou sobre  a reunião da Fiemg em que nosso governador,
Fernando Pimentel, preocupado com as nossas indústrias e com o nosso estado, faz
um projeto em defesa das indústrias do Estado de Minas Gerais.

Quero aproveitar esta oportunidade para dizer a todos e a V. Exa. que estamos
insistindo num assunto que incomoda muito e tem tomado conta da nossa agenda
parlamentar.  Na  verdade,  o  que  tem  acontecido  é  que  estamos  o  tempo  todo
serrando serragem. Ainda hoje os servidores atingidos pela inconstitucionalidade da
Lei  100  continuam  em  um  limbo  administrativo  que  só  tem  causado  aflição  e
desesperança.

No intuito  de  contribuir  para  a  discussão,  enviei  ao  líder  do  governo,  deputado
Durval  Ângelo,  ao  líder  da  Maioria,  deputado  Rogério  Correia,  ao  presidente  da
Comissão de Educação, nosso companheiro deputado Paulo Lamac, uma sugestão.

Para  alegria  nossa  e  dos  professores,  dos  serventes  e  dos  cantineiros,  essa
sugestão está sendo analisada. Pretendo, neste momento, pedir  à secretaria-geral
que  remeta  uma  cópia  a  todos  os  nossos  colegas  para  que  possamos  juntos
aprimorar, aperfeiçoar essa sugestão e dar um fim ao problema, à aflição dos 59 mil
funcionários que aguardam uma solução. Posso dizer, com muita alegria, que nossa
sugestão está sendo acatada e melhorada pelo governo para esclarecer e pôr ponto
final nesse problema que atinge todos nós.

Peço à Mesa que transmita e distribua aos colegas nosso requerimento. Informo
ainda que trata de matéria de lei complementar, de competência privativa do governo
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do Estado. Por intermédio do líder da Maioria e do líder do governo, a sugestão já foi
encaminhada aos setores competentes para análise e para o bem de todos nós.

Agradeço o aparte a V. Exa. A senhora tem, como nós, a mesma preocupação, a
preocupação com o ser humano, a preocupação com quem trabalhou e está em uma
situação aflitiva que perdura há muitos anos. Isso aconteceu com a Lei nº 100/2007,
que precisa de uma solução de todos. Muito obrigado.

A deputada Rosângela Reis* – Deputado Dirceu Ribeiro, quero parabenizá-lo por
sua luta pela educação e pelos trabalhadores da LC nº 100.

O deputado Rogério Correia (em aparte)  – Obrigado, deputada Rosângela Reis.
Primeiramente quero parabenizá-la por abordar o tema do desenvolvimento no nosso
Vale do Aço. Realmente, com a situação de crise que atinge o País, com essa crise
internacional,  essa região  merece atenção especial,  como V.  Exa.  faz aqui.  Essa
atenção especial será fortalecida com a criação dos fóruns regionais de governo, pois
prefeitos,  deputados,  vereadores,  entidades  do  patronato  e  dos  trabalhadores
poderão discutir e desenvolver regionalizações e desenvolvimento para essas regiões
do Estado, que, com certeza, merecem um olhar especial.

Quero aproveitar o que foi dito pelo nosso deputado Dirceu para fazer um chamado
aos  professores.  Segunda-feira,  na  parte  da  manhã,  a  partir  das  9  horas,  está
marcada reunião na Comissão de Justiça para iniciar apreciação do projeto de lei de
reajuste, de aumento que estabelece o piso salarial dos professores pela jornada de
24 horas semanais. Esse acordo foi assinado entre o governador Fernando Pimentel
e o  Sind-UTE,  por  intermédio  da Prof.  Beatriz  Cerqueira.  A partir  de 9  horas,  na
segunda-feira, inicia-se o trâmite desse projeto na Comissão de Justiça.

Quero fazer um chamado aos professores.  Quem sabe, se não houver nenhum
impedimento por parte dos deputados, possamos votar o projeto dos professores na
terça-feira? Conclamo os deputados e as deputadas para que isso possa acontecer,
deputada  Rosângela  Reis,  rapidamente,  no  mês  de  junho,  para  que,  nesse  mês
ainda, os professores recebam o reajuste que se inicia para o piso salarial. V. Exa.
sabe que o piso foi conquista dos professores, conquista difícil de ser conseguida.
Outros estados estão em greve há muitos dias, como São Paulo e Paraná, mas aqui
desenvolvemos o estabelecimento desse piso na mesa de negociação. Esperamos
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apoio do conjunto dos deputados,  situação e oposição,  para consolidar  o piso da
educação no Estado de Minas Gerais. Parabéns, deputada.

A deputada Rosângela Reis* – Obrigada, deputado Rogério Correia.
Sr. Presidente, para concluir meu pensamento, defendo que o governo atual tenha

um programa para incentivar empresas a se instalarem no Estado de Minas Gerais,
deputado Antônio Carlos  Arantes.  Defendo que o governo tenha também leis  que
amenizem esse arrocho tributário no Estado e que olhe por essas empresas, que há
anos  estão  aqui  instaladas.  São  empresas  grandes,  multinacionais  e  que  estão
fazendo um esforço para trabalharem o desenvolvimento e o crescimento da região.
Acho  que  o  Estado  hoje  tem  grande  responsabilidade  para  realmente  definir  e
trabalhar essa questão com leis  mais  seguras e que fechem mais o mercado do
nosso país. Isso vem desde lá de cima até aqui em baixo, deputado Antônio Jorge,
isso é para todos os governos. Muito obrigada.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Antônio Jorge.
O deputado Antônio Jorge* – Sr. Presidente, obrigado pela possibilidade do acordo.

Deputado Glaycon Franco, fico muito agradecido pela tolerância e generosidade, em
função das nossas agendas.

Ocupo a tribuna para me dirigir aos nobres pares e ao povo de Minas, por meio da
TV  Assembleia,  e  apresentar,  a  partir  do  nosso  humilde  trabalho,  da  nossa
perspectiva e vivência como servidor público – são 30 anos de serviços –, do meu
envolvimento com as causas políticas por meio do estabelecimento da política um
contributo muito pequeno, com muita humildade. Mas quero externar aqui o nosso
posicionamento para aquilo  que infelizmente não está na nossa órbita de decisão
neste  momento,  que são os  descaminhos da reforma política,  tão  propalada,  tão
ansiada  pela  população  brasileira  e  que  infelizmente  vai  tomando  contornos
desastrosos,  que  envergonham  a todos  e  que,  principalmente,  deputado  Glaycon
Franco, traem, mais uma vez, o senso comum, a opinião pública e a expectativa da
nação brasileira.

Nesse caldo de descaminhos, está sobrando para todo mundo, vai atingir a todos.
Não há sobreviventes na frustração que vai sobrar para a população brasileira. O que
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se dirá do Congresso Nacional pós-1988, tão importante em seu papel de resistência
nas lutas democráticas? Mas será, sim, o nosso Congresso a primeira vítima, talvez
de  uma  forma  irrecuperável,  pela  traição  à  expectativa  da  nação  brasileira.  A
pluralidade de opiniões deve ser respeitada, mas existem muitas incoerências, com
posições históricas. Não vou entrar em debates sofisticados, mas naquilo que está
hoje  na  alça  de  mira  da  população  brasileira,  que  era  mitigar  essa  cultura  de
corrupção que existe no País, por meio do aperfeiçoamento da máquina partidária, da
máquina política, da máquina eleitoral.

Começamos pelo distritão. Acho impressionante a dubiedade dos partidos políticos.
Alguns  liberaram  suas  bancadas  para  votarem  um  assunto  que  significa  –  ou
significou, esse está vencido, felizmente – a extinção dos partidos. Como pode haver
política  representativa  sem  partidos  fortalecidos?  Todos  se  queixam,  deputado
Rogério  Correia,  da  fragilidade  da  vida  partidária  brasileira,  das  incoerências,  da
fidelidade, mas muitas bancadas autorizaram o voto livre, de consciência, para um
assunto tão crítico para a nação brasileira.

Distritão significaria uma lista de CPF, nenhuma coerência. Por que lutar pelo meu
partido?  Não  dependo  de  chapa,  não  dependo  de  composições,  não  tenho
compromisso com nada a não ser com minha eleição e meu CPF. Essa foi derrubada,
mas não avançamos.  Derrubamos  o  distritão  para  ficar  no  mesmo lugar,  em um
sistema que também tem problemas. A despeito de todas as evidências da maturação
dos sistemas políticos democráticos da Europa e de vários continentes, que mostram
o acerto do sistema misto, das representações locais e distritais, de lista fechada, o
que fosse, mantivemos as mesmas mazelas de antes.

A questão  do  financiamento  é  muito  mais  grave,  depois  de  tantos  favores  e
constrangimentos.  Ainda ontem fomos assolados por  mais escândalos  afetando a
grande paixão nacional, o futebol, petrolão grassando, o recurso saindo em acordos
políticos. E, pasmem, os acordos políticos escusos para desviar recursos da Nação
têm na vida partidária o seu álibi. É lógico que a corrupção faz parte de desvios de
caráter e da natureza humana, mas essa corrupção sistêmica a que assistimos tem
como  álibi  a  questão  partidária.  E  o  nosso  Congresso,  em  desacordo  com  as
evidências  e  o  senso  comum,  diz  que  não,  é  absolutamente  correto  continuar
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recebendo recursos de empresas. Empresas, meus amigos e telespectadores, que
toda nação brasileira sabe, não doam nada, investem. Todos nós somos coadjuvantes
de um sistema que reconhecemos defeituoso, e tivemos oportunidade de corrigi-lo.
Nós, menos. Deputado João Leite, as assembleias têm tão poucas prerrogativas para
legislar sobre esse assunto, mas a Nação teve uma chance e não o fez.

Falo com muito orgulho e felicidade da posição do meu pequeno partido, correto e
decente, coerente, de visões corretas. Votamos contra o distritão, o PPS defendeu o
financiamento  exclusivamente,  se  privado,  da  pessoa  física  com  limites  revistos.
Minha opinião e do meu partido é que 10% da receita bruta ainda é muita coisa para
participar das campanhas políticas, mas fomos derrotados. E o financiamento privado
de empresa voltou de uma forma pior,  usando os partidos como biombo para não
criar vínculo entre o doador e o político. Para aqueles que, como eu, têm na vida
pública uma profissão de fé, quase um vaticínio em função da minha vida de servidor
público, foi um absurdo, um desencanto pessoal. Diria que o meu humor desta noite,
de amanhã e dos próximos dias será muito afetado, assim como minha expectativa
com minha vida política.

Acho até que nós devemos, por dever de coerência e responsabilidade com as
pessoas  e  eleitores,  sobrepor  os  descaminhos  da  reforma  política.  Eu  estou
assumindo que me portarei na próxima eleição, se assim meu destino indicar, uma
reeleição  ou  eleição  majoritária  na  minha  cidade,  não  aceitando  recursos  de
empresas. Já que não aprovam, vamos nos portar assim. Faço um convite a todos
que  concordam  com  nossa  posição  para  que,  na  sua  vida  pessoal,  política  e
partidária,  assumam  compromissos  frustrados  da  reforma,  já  que  não  estamos
impedidos de nos portarmos dessa forma.

Vou manifestar  aqui  para  as  mulheres  que  estão  no  Plenário,  às  deputadas,  a
minha defesa, concordância de que os saltos civilizatórios muitas vezes se dão com o
sobrestamento de induções legislativas, de guerras, de lutas políticas, mas, no caso
da representação das mulheres, tão fundamental, o PPS defende, lá e aqui, qualquer
PEC que coloque uma cota para o crescimento da presença das mulheres entre os
parlamentares como condição fundamental da pluralidade, para as perspectivas de
gênero terem um tratamento correto. Não discriminatório, não de favorecimento, mas
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de uma presença de um viés, de um conteúdo de personalidade, de posições perante
a  vida  que  contribuem  demais  para  a  política.  E  temos  visto  isso  no  País,  mas
precisamos avançar mais.

Queria  dizer  que  o  PPS  está  trabalhando  em  propostas  de  que  tenhamos
regramentos para que as eleições deixem de ser  esse campeonato desregrado e
absurdo de gastos. E precisa? Há soluções singelas para isso, deputado Nozinho:
vamos  acabar  com  todas  essas  mídias,  vamos  acabar  com  as  campanhas  de
Hollywood, em que marqueteiros elegem as pessoas. Se vai disputar a campanha
majoritária,  no  cenário  da  própria  Justiça Eleitoral,  o  candidato vá  lá  e fale.  Não
precisa de truques, de marketing, de campanhas bonitas, de gente com a dentição
perfeita,  cantando músicas maravilhosas.  O que precisamos é  de  conteúdo.  Para
convencer as pessoas, o necessário é ter cérebro, encéfalo, garganta para falar ou
faculdade para escrever ou sinalizar, enfim, se comunicar. Vamos gerar igualdade de
competição. Vamos acabar com esse tanto de outdoors, carros de som e toda essa
papagaiada, com as famosas equipes de panfletagem. Tudo isso tem de ser coibido.
Do  contrário,  mesmo  que  se  mude  o  modelo  de  financiamento,  vai  continuar  a
pressão  pelo  gasto.  Somos  vítimas  das  campanhas  absurdas  e  milionárias,  que
trazem para o cenário da disputa ideológica a competição econômica. Essa é a nossa
chance de modificação desse status.

Portanto, falo com muita angústia e me dirijo aos mineiros e mineiras com muita
frustração pelo que estamos vivendo e pela forma como estamos envergonhando a
população. Estou falando em nós, estou me incluindo porque sou da classe política.
Não estou no Congresso, mas sou da classe política, e me envergonha esse status
da oportunidade perdida. Não há saída. A política tem problemas demais, mas ela só
se  conserta  pela  política.  Então,  se  ela  só  se  conserta  pela  política,  não  há
alternativa:  serão  os  políticos  os  protagonistas  da  mudança.  Espero  que  ainda
tenhamos tempo para corrigir esse descaminho horroroso que vemos ser tomado na
oportunidade da reforma política.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Quero parabenizar o deputado Antônio
Jorge  dizendo  que  concordo  em  gênero,  número  e  grau  com  o  que  ele  diz,
especialmente em relação ao financiamento de campanha. Nossos partidos,  PT e
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PPS, votaram de forma parecida no conjunto da reforma. Mas esse ponto talvez seja
o ponto central. Melhor dizendo, ele é o ponto central: como fazer o financiamento
das campanhas?

Há  mais  de  um  ano,  no  STF,  o  ministro  Gilmar  Mendes  recolheu  para  si  e
engavetou uma decisão que revogava a possibilidade de financiamento de empresas.
Essa decisão foi tomada pela maioria dos ministros do Supremo, no entendimento de
que  a  Constituição  não  o  permite.  Portanto,  o  dia  de  ontem  foi  triste  porque  os
deputados federais, em sua maioria, correram para evitar que a derrota no STF se dê
em relação a esse ponto. Passam na frente da decisão do Gilmar Mendes, que até
hoje não entregou o processo de que pediu vista, repito, há mais de um ano. Com
isso, os deputados federais, em sua maioria, esperam fazer com que prevaleça na
Constituição,  na  Carta  Magna,  o  sistema de financiamento  de  empresas.  Seria  a
privatização, por meio da Constituição, do sistema eleitoral brasileiro. Isso depois de
todos esses escândalos  que não são de um ou de dois  partidos, mas problemas
gerais do nosso país que precisam de correção.

V. Exa. tem plena razão. Mas ainda não desisti. Mais otimista um pouco, eu diria a
V. Exa. que ainda temos um turno a ser votado na Câmara Federal e dois turnos no
Senado.

O deputado Antônio Jorge* – Só se a população se mobilizar muito, deputado.
O deputado Rogério Correia (em aparte) – É exatamente esse o apelo que eu faria:

a  população  precisa  se  mobilizar  em  torno  disso  porque  isso  é  essencial  para
modificarmos o sistema eleitoral brasileiro.

O deputado Antônio Jorge* – Agradeço muitíssimo o aparte, mas dispomos de um
tempo muito limitado e ainda queria estendê-lo para conceder alguns segundos aos
deputados João Leite e João Vítor Xavier.

O deputado João Leite (em aparte) – Serei rápido, deputado. Concordo plenamente
com a análise de V. Exa. Imagine que a campanha deste ano para governador do
Estado de Minas Gerais ainda não acabou: ao final apareceram R$10.000.000,00 na
campanha do governador Pimentel.

O procurador federal, Patrick Salgado, pediu a cassação de Pimentel; ele mesmo,
que recebia 2 milhões de consultorias da Fiemg. É interessante o que está escrito
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aqui. Uma das empresas que ele atendia se chamava Convap e, logo depois que ele
fez essa consultoria, a Convap assinou com a Prefeitura de Belo Horizonte – o Sr.
Murilo  Valadares  era  o  secretário  de  Obras  de  Belo  Horizonte  –  uma  obra  de
R$95.000.000,00.  É  interessante  o  que as  pessoas  com as  quais  o  Sr.  Pimentel
deveria  trabalhar  na  Fiemg  dizem.  Diz  aqui  um  que  tem  o  sobrenome  Leão:
“Pimentel? O Fernando Pimentel hoje ministro? Não, eu desconheço. Em 2009 eu
estava aqui lidando com isso. Aqui, na área econômica, não teve participação efetiva
dele trabalhando como consultor”. O Fernandes diz:  “Nunca participei  de qualquer
reunião. Estou sabendo dessa consultoria por você”.

V. Exa. está correto. A campanha de Minas Gerais não acabou ainda, por causa de
R$10.000.000,00 que apareceram na  campanha.  Isso  para  ilustrar  o  que V.  Exa.
apresenta. Muito obrigado.

O deputado Antônio Jorge* – Vamos torcer para que este estado se modifique.
O deputado João Vítor Xavier (em aparte) – Eu agradeço muito, deputado. Quero

apenas cumprimentar V. Exa. pelo alto nível do debate, do diálogo. Creio que é disso
que precisamos não apenas nesta Casa, mas em todas as casas parlamentares do
Brasil, de um debate do mais alto nível, um debate talvez menos partidarizado e mais
intelectualizado para que consigamos avançar.

Mas eu me mostro um otimista por natureza. Eu acho que ao menos saímos da
inércia. Está longe de ser a reforma ideal necessária, está longe de ser a reforma
ideal possível que nós precismos para mexer o Brasil. Mas saímos da inércia porque,
nos últimos 12 anos, o governo federal teve uma ampla base aliada, inclusive com o
advento do mensalão, que foi uma base comprada. E essa base aliada jamais fez um
movimento numa reforma política, como não fez para reforma tributária, como não fez
para reforma previdenciária, com não fez para reforma de nenhum tipo ou espécie no
País.

Então eu lamento que a reforma política não seja a que gostaríamos, profunda,
debatida, construída. Mas eu celebro que, depois de 12 anos de absoluta inércia, nós
temos tido um mínimo movimento de reforma política.

O deputado Antônio Jorge* – Agradeço muito o aparte de V. Exa. Também agradeço
muito  a  possibilidade  de  falar  antes  do  deputado Glaycon  Franco.  Vamos  torcer,
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vamos  contribuir  da  melhor  forma.  Vamos  torcer  para  que  a  medida  do  fim  da
reeleição não seja revertida, como foi a do financiamento privado, e principalmente
torcer pela coincidência dos mandatos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Glaycon Franco.
O  deputado  Glaycon  Franco  –  Sr.  Presidente,  demais  deputados  e  deputadas

presentes, distinto público que nos acompanha pelas galerias, boa tarde. Gostaria de
cumprimentar aqui também o nosso público que nos acompanha pela TV Assembleia.
Quero cumprimentar o meu querido amigo deputado Antônio Jorge, que, por sinal, fez
um grande trabalho à frente da Secretaria de Saúde do Estado. Eu também faço coro
em gênero, número e grau com V. Exa.

Sr.  Presidente,  hoje  nós  estamos  ocupando  esta  tribuna  para  fazer  alguns
agradecimentos. Primeiro, para cumprimentar o governador Fernando Pimentel por
esse marco histórico em relação à aprovação do Piso Nacional da Educação para
nossos professores no que se refere a essa luta antiga.  E digo isso  com toda a
tranquilidade, por ser filho de professora e conhecer essa luta antiga, uma luta que
não é de hoje.

Sabemos que é uma atitude corajosa, mas, deputado Sargento Rodrigues, eu não
poderia deixar  de dar  aqui  o meu testemunho como cidadão,  como filho de  uma
professora.

Quero também cumprimentar o nosso governador pelos pleitos antigos da minha
região do Alto Paraopeba e Vale do Piranga. Quando digo Alto do Paraopeba e Vale
do Piranga, refiro-me também a Conselheiro Lafaiete, minha querida cidade natal.
Tive a oportunidade de encaminhar vários pedidos de melhorias e avanços para a
minha região. Graças a Deus vários desses encaminhamentos que fiz no governo
passado estão  caminhando a  passos largos  para que sejam efetivados.  Falo  em
relação  ao  escritório  regional  de  saúde  e  do  DER  em  Conselheiro  Lafaiete  e  à
transformação do pelotão do Corpo de Bombeiros de Lafaiete e de Congonhas em
companhia. Isso tudo está caminhando a passos largos.

Não poderia deixar de registrar o meu agradecimento ao governador Pimentel, aos
seus secretários e ao nosso Cel.  Gualberto, comandante do Corpo de Bombeiros,
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que conhece as dificuldades da unidade operacional de Conselheiro Lafaiete e, por
meio  do  seu  comandante,  o  Ten.  Ronaldo,  faz  um  belo  trabalho  e  serviço,  Sr.
Presidente, para o povo do Alto Paraopeba e Vale do Piranga. Agora o governador
deu  essa  autorização  para  transformar  esses  pelotões  em  companhias  para
continuarmos avançando nessas questões.

Deputados Rogério Correia e Sargento Rodrigues,  grande batalhador  por  essas
causas, quero dizer que ainda precisamos avançar em relação à taxa de incêndio.
Esse é um pleito  antigo  que já  me foi  passado por  alguns  amigos,  como o Ten.
Ronaldo,  do Corpo de Bombeiros.  A lei  da  taxa  de  incêndio  foi  aprovada para o
reequipamento  das unidades operacionais  do  Corpo de Bombeiros  e  parte  desse
recurso,  ou melhor,  para ser  mais preciso,  50% desses recursos ficam na cidade
onde foram arrecadados. Isso não tem acontecido. Então, já estivemos reunidos com
o secretário e o Cel. Gualberto. Vocês sabem do grande trabalho que é desenvolvido
pelo Corpo de Bombeiros.

Portanto,  é uma situação na qual precisamos avançar  para reequiparmos essas
unidades operacionais. Falo como testemunha do Alto Paraopeba do belo trabalho
que o pelotão faz em Lafaiete. Tenho certeza de que o Cel.  Gualberto está muito
animado. Já estivemos com ele lá hoje. Avançaremos mais nessas questões. Agora, é
um grande avanço para o Alto Paraopeba transformar o nosso pelotão em companhia
e lá fazer um escritório regional de saúde. Lafaiete e o Alto Paraopeba não podem
nem devem ficar reféns da cidade de Barbacena. Hoje Lafaiete tem a sua autonomia
e  riquezas.  Precisamos,  sim,  redirecionar.  O  governador  Pimentel  está  tendo
sensibilidade com essa causa, que, aliás, não é minha, Rogério. Tenho 48 anos. Não
é  de  hoje  que  venho nessa  luta,  acompanhando os  políticos  da  minha região  e
brigando pelo escritório do DER, pela unidade integrada de uma UAI ou Risp, por um
escritório  regional  do  DER.  Vocês  conhecem  muito  bem  a  minha  região.  É  uma
cidade prestadora de serviço. O governador Pimentel está tendo esse compromisso
com o Alto Paraopeba e o Vale do Piranga.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* – Quero cumprimentá-lo parcialmente
pela fala em relação ao Corpo de Bombeiros. Realmente é uma unidade de muito
valor. Soldados do fogo, valorosos profissionais. Esta é a instituição mais querida do
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mundo.  O Corpo de Bombeiros  tem essa peculiaridade.  Gostaria  só  que V.  Exa.
fizesse  um  apelo  aqui  ao  deputado  Rogério  Correia,  líder  do  bloco  nesta  Casa,
porque,  na  Comissão  de  Segurança  Pública,  tive  a  oportunidade  de  visitar  duas
unidades do Corpo de Bombeiros. O secretário de Estado Helvécio Magalhães fez
esse  questionamento  quando  aqui  esteve  para  discutir  a  lei  orçamentária  que
votamos.

Hoje é dia 28 de maio, então, está terminando o quinto mês do atual governo. Nas
duas visitas que fiz ao 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, que cobre a grande
parte da Região Metropolitana, e também ao 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros de
Contagem,  vi  que o  governo  sequer  está  repassando dinheiro  de  custeio.  Dessa
forma,  está  faltando  dinheiro  para  comprar  cloro  para  os  bombeiros.  Digo  isso,
deputado Glaycon Franco, porque estive na unidade com a comissão, fui ao depósito
de material e me certifiquei disso com os dois comandantes do batalhão, que me
disseram: “Olha, deputado, não repassaram centavo algum”. Ora, não foi porque a lei
que trata do orçamento não foi  aprovada,  porque a Lei Federal  nº  4.320,  que dá
essas diretrizes, determina, ou melhor, traz o dispositivo autorizando todo e qualquer
governo  –  seja  estadual,  municipal  ou  federal  –  a  utilizar  80%  do  duodécimo,
deputado Wander Borges. Ou seja, você tem uma previsão de orçamento, divide por
12, e 80% de cada parcela pode ser utilizada no custeio. É o óbvio, senão a máquina
pública para, porque não houve a aprovação do orçamento. Então, mesmo o governo
disponibilizando 80% de cada duodécimo, não se passou R$0,01 para custeio.

Já que V. Exa. tocou nesse assunto, aproveito a oportunidade para fazer um apelo
ao  deputado  Rogério  Correia  para  que  imprima  uma  cobrança  maior.  O  próprio
secretário  Helvécio  Magalhães  disse  que tem um carinho enorme pelo  bombeiro.
Quando ele foi secretário de Fernando Pimentel em Belo Horizonte, fez um grande
programa com o Corpo de Bombeiros.  Sendo assim, V.  Exa.  tem de tratar desse
assunto. Aliás, V. Exa. deve fazer uma consulta ao pelotão de bombeiros de Lafaiete
e de Barbacena, porque, em conversa com o COB, que é o Comando Operacional de
Bombeiros, ele falou: “Deputado, está assim no Estado inteiro. Estamos sem dinheiro
de custeio.” E custeio não precisa aprovar orçamento. Parabéns a V. Exa.

O deputado Rogério  Correia (em aparte)  – Deputado,  queria  parabenizá-lo pelo
pronunciamento e pelo cuidado de sempre com Minas Gerais inteira, em especial
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com Lafaiete, região do Alto Paraopeba. Parabenizo-o pelo excelente trabalho que
desenvolve lá.

Dois assuntos me chamaram a atenção na abordagem de V. Exa. O primeiro deles
se refere ao Corpo de Bombeiros, por quem todos nós temos um enorme carinho. O
Corpo de Bombeiros  talvez seja o organismo público que tem mais  aceitação da
sociedade de maneira geral, porque salva vidas e tem uma função reconhecida por
todos.  V.  Exa.  lembrou  bem,  a  lei  que  criou  a  taxa  de  incêndio  estabelecia
obrigatoriedade. Por várias vezes fiz audiência pública para discutir  o motivo de a
taxa de incêndio não ir para o Corpo de Bombeiros, o motivo de grande parte dela ser
destinada ao caixa único. Ela acabou se transformando em uma taxa para pagar ao
servidor, ao policial bombeiro militar. Ora, não foi para isso que a taxa de incêndio foi
criada. É um assunto sobre o qual V. Exa. está interessado e deve persistir para que
isso  não  aconteça.  Não  sei  se  ainda  está  acontecendo,  mas  durante  o  governo
passado  aconteceu  sempre.  Talvez seja  até  uma dessas  motivações  para  o  seu
serviço.

Em relação ao que o Sargento Rodrigues expôs, vamos todos prestar atenção a
isso;  se estiver  faltando,  será  preciso cobrar  do governo.  Na verdade,  a herança
maldita é grande também, não é mesmo? Foram 12 anos de ações atrapalhadas, de
déficit  orçamentário,  e fica difícil  tomar conta de tudo em cinco meses. Mas, com
certeza, o governador Fernando Pimentel está atento a isso.

Em  relação à  educação,  Deputado  Glaycon Franco,  gostaria  de  relembrar  que,
segunda-feira, começaremos a votar o piso salarial. Já fiz a chamada dos deputados
para que, na Comissão de Constituição e Justiça, consigamos aprová-lo. No entanto,
esqueci-me de dizer, embora V. Exa. tenha feito isso, que se trata do projeto que vai
possibilitar o pagamento do piso salarial na carreira, terminando com o subsídio. É o
piso na carreira e por uma jornada de 24 horas-aula.

O deputado Glaycon Franco – E atendendo os inativos, o que era um anseio de
todos nós.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  –  Atendendo  os  inativos  e  todas  as
carreiras da educação.

Às vezes fico me perguntando como o governador teve coragem de propor esse
acordo. Sei que os professores merecem até mais, mas, considerando-se o quadro
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de  defasagem  orçamentária  em  que  o  Estado  ficou,  de  déficit,  vemos  que  o
governador  deu  prioridade  à  questão  educacional.  Tenho  certeza  de  que  a
Assembleia Legislativa vai aprovar por unanimidade o projeto da educação. Se Deus
quiser, vamos aprová-lo por unanimidade.

O deputado Glaycon Franco – Obrigado, deputado Rogério Correia.
Sr. Presidente, também não poderia deixar de cumprimentar a Mesa desta Casa

pelo belo trabalho que vem desempenhando ao longo desses 100 dias. Gostaria de
deixar aqui um forte abraço ao nosso presidente, deputado Adalclever Lopes, que,
nesses  100  dias,  tem  feito  um  trabalho  hercúleo  e  tem  atendido  os  pleitos  dos
deputados nas comissões. Nunca vi tantas audiências públicas nesta Casa. Criamos
a Comissão Especial de Proteção aos Animais e a Comissão Especial das Mulheres,
e está para ser criada a comissão de proteção aos idosos. Então fica aqui o meu
registro,  deputado  Ulysses  Gomes,  pelo  belo  trabalho  que  vem desenvolvendo  à
frente desta Casa, correspondendo aos anseios dos cidadãos mineiros, que confiam
muito no trabalho da Assembleia.

Para terminar, Sr. Presidente, há duas questões que tratarei a posteriori. A questão
do teatro amador em Minas, uma situação com a qual precisamos ter um carinho e
um olhar mais atento. Vivencio isso de perto na minha região, Sr. Presidente. Por
muitos e muitos anos o teatro amador ficou abandonado. Poucas cidades de Minas
Gerais possuem um grupo de teatro amador. Sabemos que é uma categoria que luta
com muita  dificuldade.  É uma classe que  leva  educação e  cidadania  às  cidades
pequenas,  às  cidades  ribeirinhas,  e  quase  sempre  não  tem  apoio  dos  órgãos
públicos.  Digo isso com muita tranquilidade,  porque,  na minha querida  cidade de
Conselheiro Lafaiete, há o festival de artes cênicas – estamos caminhando para o 15º
festival –, e eles lutam com toda a dificuldade, com o pires na mão, sem apoio dos
governos. Isso precisa ser mudado.

Estou entrando com um requerimento na Comissão de Cultura. Está aqui o meu
nobre amigo deputado Wander Borges, que tenho certeza que abraçará essa causa
comigo, porque eles não têm apoio e têm dificuldade de captação de recursos, tanto
junto  à  Lei  Estadual  de  Incentivo  à  Cultura,  quanto  junto  ao  Fundo  Estadual  de
Cultura.  Então  eles  ficam  à  mercê  da  própria  sorte.  Poucos  festivais  recebem
recursos. O que sabemos que recebe é o de Belo Horizonte, mas os grandes festivais
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do interior  quase não têm apoio.  Então faremos essa audiência  e  traremos esse
debate a esta Casa, porque eles fazem um belo trabalho e precisam ser assistidos.
Quem  sabe,  deputado  Wander  Borges,  podemos  criar  uma cota  específica  para
atender esses festivais, esses grupos de teatro amador sediados no interior.

O deputado Wander Borges* – No orçamento do ano que vem.
O  deputado  Glaycon  Franco  –  Exatamente.  O  deputado  está  lembrando  do

orçamento do ano que vem. Quem sabe, presidente, podemos apoiar a criação de
uma entidade que congregue todos esses grupos de teatro amador do interior, porque
eles estão abandonados à própria sorte. Então traremos esse debate para esta Casa,
e tenho certeza de que será abraçado por todos os nobres deputados.

Para finalizar, Sr. Presidente, outro tema que tem angustiado muito o povo mineiro,
principalmente aqueles ligados às entidades, é a questão do marco regulatório das
organizações da sociedade civil em relação às entidades filantrópicas e às entidades
de sociedade civil. Agora há a Lei nº 13.019, de 2014, que muda as regras do jogo –
só um minuto, deputado Wander Borges. Passará a três anos para poder receber
recurso, haverá chamamento público. Isso está causando angústia. Essa lei valerá a
partir deste ano? A partir do ano que vem? As entidades precisam ser esclarecidas
em relação a esse assunto.

Então  gostaria,  presidente,  que  nos  ajudasse  a  trazer  um  amplo  debate  dessa
questão,  para que essas entidades que fazem um grande e belo trabalho para o
Estado de Minas Gerais saibam como participarão dessa nova situação.

* – Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O presidente – A presidência registra a presença de alunos do curso de direito da
Faculdade  Doctum,  de  Caratinga,  que  passaram  por  aqui.  Muito  obrigado  pela
presença.

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
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da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 1.013/2015, do deputado Rogério Correia, ao Projeto
de Lei nº 1.504/2015, do governador do Estado, por guardarem semelhança entre si e
por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado.

Mesa da Assembleia, 28 de maio de 2015.
Ulysses Gomes, 1º-secretário, no exercício da presidência.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  904  e  905/2015,  das
Comissões  do  Trabalho  e  de  Participação  Popular,  909/2015,  das  Comissões  de
Prevenção  e  Combate  às  Drogas  e  de  Segurança  Pública  e  da  Comissão
Extraordinária das Mulheres, e 910 a 919/2015, 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 Cultura – aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 27/5/2015, do Projeto de Lei

nº 730/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes;
de Saúde – aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 27/5/2015, do Requerimento

nº 760/2015, do deputado Anselmo José Domingos;
e do Trabalho – aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 27/5/2015, dos Projetos de

Lei nºs 269/2015, do deputado Inácio Franco, 393/2015, do deputado Fred Costa, e
594  e  604/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  e  do  Requerimento  nº
659/2015, do deputado Isauro Calais (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 1.410, 1.411, 1.412,
1.413, 1.414, 1.415, 1.416, 1.417, 1.418, 1.419, 1.420, 1.421, 1.422, 1.423, 1.424,



2573
____________________________________________________________________________

1.425, 1.426, 1.427, 1.428, 1.429, 1.430, 1.433, 1.434, 1.435, 1.436, 1.437, 1.438 e
1.439/2015,  do  deputado  Elismar  Prado,  em  que  solicita  o  desarquivamento  dos
Projetos de Lei nºs 257, 280, 281, 284, 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 297, 330,
331,  332,  333,  414,  415,  416,  585,  716,  12,  17,  22,  24,  25,  29  e  32/2011,
respectivamente;  e  o  Requerimento  Ordinário  nº  1.432/2015,  do  deputado  João
Alberto, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.433/2014.

O  presidente  (deputado  Sargento  Rodrigues)  –  Requerimento  Ordinário  nº
1.453/2015,  do  deputado Ulysses  Gomes,  em que  solicita  o  desarquivamento  do
Projeto de Lei nº 5.351/2014. A presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

O presidente (deputado Ulysses Gomes) – Requerimento Ordinário nº 1.440/2015,
do deputado  Sargento Rodrigues, em que solicita  a inclusão em ordem do dia da
Proposta de Emenda à Constituição nº 5/2015. A presidência defere o requerimento
de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno.

– A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VII do
art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, os Requerimentos Ordinários nºs 1.441,
1.442, 1.443, 1.444, 1.445 e 1.446/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que
solicita a inclusão em ordem do dia das Propostas de Emenda à Constituição nºs 6, 7,
9, 11, 12 e 14/2015, respectivamente.

Votação de Requerimentos
O  presidente  –  Prosseguimento  da  votação  do  Requerimento  Ordinário  nº

1.176/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado  às  operadoras  Vivo  e  Claro  pedido  de  providências  visando  à
instalação de antena ou transmissor de serviços de telefonia móvel no Distrito de Era
Nova, Município de Alpercata. A presidência vai renovar a votação do requerimento.
Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.228/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que
solicita  sejam  encaminhados  à  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  –  Seção  Minas
Gerais  pedido  de  providências,  acompanhado  da documentação entregue  a  essa
comissão referente à ação de reintegração de posse em que figuram como autores
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Antônio Luiz de Azevedo e outros e como réu Acesita S.A. e cópia do trecho que
menciona das notas taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos
Humanos, realizada em 25/3/2015, a fim de que seja averiguada eventual conduta
irregular  por  parte  do  Sr.  Nicodemus  Evaristo Cordeiro,  advogado constituído  nos
autos. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.229/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que
solicita  seja  encaminhado  à  concessionária  do  Mineirão  Minas  Arena  e  ao
representante dos barraqueiros do entorno do Mineirão pedido de providências para
que participem da elaboração do termo de ajustamento de conduta entre esses e a
Prefeitura Municipal  de  Belo Horizonte,  a Defensoria Pública  do Estado de Minas
Gerais e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, objetivando o retorno dos
barraqueiros  ao  trabalho  no  entorno  do  estádio.  Em  votação,  o  requerimento.  As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.230/2015, da Comissão de Direitos Humanos, em que
solicita seja encaminhado ao procurador da república em Minas Gerais pedido de
informações  sobre  o  andamento  e/ou  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.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.231/2015, da Comissão de Política Agropecuária, em
que solicita seja encaminhado ao superintendente federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento  no  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de  informações  acerca  da
execução e dos resultados atingidos pelo Programa de Baixo Carbono – ABC – no
Estado. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.232/2015, da Comissão de Segurança Pública,  em
que solicita seja encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de informações sobre o
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recrutamento de brasileiros por estrangeiros para atuação junto ao grupo guerrilheiro
Estado  Islâmico,  tendo  em  vista  que  o  repúdio  pelo  terrorismo  é  princípio  das
relações  internacionais  da  República  Federativa  do  Brasil.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.306/2015, da Comissão da Pessoa com Deficiência,
em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Raposos  pedido  de
informações acerca da interrupção do repasse financeiro à Apae daquele município, o
que  gerou  a  interrupção  das  atividades  dessa  instituição.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.320/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em
que solicita seja encaminhado à Aneel pedido de informações acerca dos argumentos
jurídicos e fáticos que permitiram os reajustes de tarifa de energia elétrica no ano de
2014. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.332/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que
solicita seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Confins pedido de informações
sobre  o  planejamento  ambiental  do  município,  bem  como  sobre  os  projetos  de
preservação ambiental previstos e em andamento. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.346/2015, da Comissão de Segurança Pública,  em
que solicita seja encaminhado às concessionárias Autopista Fernão Dias e Via 040
pedido  de  providências  para  a  implementação  do  Plano  de  Gerenciamento  de
Resíduos  Sólidos  e  para  o  cumprimento  do  que  determina  a  Lei  nº  13.796,  de
20/12/2000, que dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e
das  atividades  geradoras  de  resíduos  perigosos  no  Estado.  Em  votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.360/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita
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seja encaminhado à empresa Vivo pedido de providências para o fornecimento de
sinal de telefonia móvel no Distrito de Aimorezinho, situado no Município de Serra dos
Aimorés. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.361/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita
seja encaminhado à empresa Tim pedido de providências para o fornecimento de
sinal  de  telefonia  móvel  e  a  instalação de  torres  de  transmissão  no  povoado  de
Pompéu,  situado no Município de Açucena,  no Programa Minas Comunica II.  Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.362/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita
seja encaminhado à empresa Vivo pedido de providências para o fornecimento de
sinal  de  telefonia  móvel  e  a  instalação de  torres  de  transmissão  no  povoado  de
Pompéu,  situado no Município de Açucena,  no Programa Minas Comunica II.  Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.363/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita
seja encaminhado à empresa Oi pedido de providências para o fornecimento de sinal
de telefonia móvel e a instalação de torres de transmissão no povoado de Pompéu,
situado no Município de Açucena, no Programa Minas Comunica II. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.364/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita
seja encaminhado à empresa Tim pedido de providências para o fornecimento de
sinal de telefonia móvel no Distrito de Aimorezinho, situado no Município de Serra dos
Aimorés. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.365/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em
que solicita seja encaminhado à empresa Via 040, concessionária responsável pela
gestão do trecho da BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora, pedido de informações
sobre a cobrança de pedágio antes mesmo de executar qualquer tipo de benfeitoria
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na rodovia e sobre a consonância dos procedimentos adotados com a Lei nº 8.987,
de 1995,  e  com o  inciso  X do art.  39  da  Lei  nº  8.078,  de  1990.  Em votação,  o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.366/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em
que  solicita  seja  encaminhado  à  operadora  Oi  pedido  de  informações  sobre  os
investimentos  previstos  para  o  Município  de  Juiz  de  Fora;  o  reflexo  desses
investimentos na melhoria da qualidade do serviço e na expansão da cobertura; e
quais bairros e regiões da cidade serão atendidos. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.367/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em
que solicita  seja encaminhado à operadora  Vivo  pedido  de informações  sobre  os
investimentos  previstos  para  o  Município  de  Juiz  de  Fora;  o  reflexo  desses
investimentos na melhoria da qualidade do serviço e na expansão da cobertura; e
quais bairros e regiões da cidade serão atendidos. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.368/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em
que solicita seja encaminhado à operadora Claro pedido de informações sobre os
investimentos  previstos  para  o  Município  de  Juiz  de  Fora;  o  reflexo  desses
investimentos na melhoria da qualidade do serviço e na expansão da cobertura; e
quais bairros e regiões da cidade serão contemplados. Em votação, o requerimento.
As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (–
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento Ordinário nº 1.369/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em
que  solicita  seja  encaminhado  à  operadora  Tim  pedido  de  informações  sobre  os
investimentos  previstos  para  o  Município  de  Juiz  de  Fora;  o  reflexo  desses
investimentos na melhoria da qualidade do serviço e na expansão da cobertura; e
quais bairros e regiões da cidade serão atendidos. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.



2578
____________________________________________________________________________

Requerimento Ordinário nº 1.370/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em
que  solicita  seja  encaminhado  à  empresa  Vivo  pedido  de  informações  sobre  os
motivos  pelos  quais  o  sinal  da  operadora  não está  funcionando  nos  Distritos  de
Sarandira, Torreões e Rosário de Minas, localizados no Município de Juiz de Fora; se
o não funcionamento das antenas tem relação com morosidade ou problemas com a
Cemig  e,  caso  seja  este  o  motivo  da  falta  de  sinal  da  operadora  nos  referidos
distritos,  qual  o  número  do  protocolo  e  os  comprovantes  de  pagamento  dos
procedimentos  da  instalação  da  antena  pela  operadora  à  Cemig  para  o  seu
funcionamento;  se  a  ausência  do  sinal  da  antena  instalada  entre  os  Distritos  de
Penido e Valadares se deve ao mesmo motivo pelo qual  as antenas dos demais
distritos citados não estão funcionando e se há alguma outra razão que justifique o
problema. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase
O presidente – Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

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

O presidente – Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
22.620,  que  altera  a  Lei  Delegada  nº  179,  de  1º/1/2011,  que  dispõe  sobre  a
organização básica e a estrutura da administração pública do Poder Executivo do
Estado, e a Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica
da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.  Está  esgotado  o  prazo  constitucional  sem  emissão  de  parecer.
Designado relator em Plenário, o deputado Paulo Lamac opinou pela manutenção do
veto. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa – Exmo. Sr. Presidente, deputado Ulysses Gomes, e
demais deputados presentes aqui em Plenário, nós, neste momento, começamos o
processo de encaminhamento do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.620/2015, de
autoria do governador do Estado de Minas Gerais. Gostaria de alertar às senhoras e
aos senhores que se trata de  projeto  que dispõe sobre a  organização básica  da
estrutura da administração pública do Poder Executivo do Estado e a lei delegada,
que dispõe sobre a estrutura orgânica da administração do nosso estado.
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Na justificativa, o governador faz questão de alegar que vetou o projeto porque não
havia interesse público no aumento de custo no Estado. Deputado João Leite, V. Exa.
falou desta tribuna na tarde de ontem e mostrou sobretudo a incoerência do atual
governo. Pela primeira vez na história de Minas Gerais, o próprio governador veta o
seu  projeto.  Mineiros  e  mineiras,  público  presente  nas  galerias,  até  este  exato
momento,  este parlamentar  não conseguiu  entender  como o governador  fez isso.
Para os que não conhecem os trâmites do processo legislativo,  explico que seria
como este parlamentar apresentar um projeto por acreditar estar propondo algo de
bom para a sociedade e,  de repente, da noite para o dia,  depois da votação em
Plenário,  considerar  que  a  proposta  não  é  boa  mais.  Isso  demonstraria  falta  de
coerência  da  minha  parte  ou  falta  de  planejamento  da  minha  assessoria  ao
encaminhar o projeto. Portanto, gostaria que o governador explicasse – não da forma
como fez, porque agora mostrarei que não é a verdade – como vetou o seu próprio
projeto. Se foi devido à incompetência da sua assessoria ou à falta de planejamento
ou desconhecimento de causa. Ele fez questão de dizer que vetaria o projeto porque
gerava aumento de gastos no Estado. Isso foi algo em que a oposição sempre bateu
aqui durante a votação da referida reforma. Os cargos que estavam sendo criados
aumentariam o gasto da máquina pública com seus companheiros e aliados políticos.
É praxe nesse governo criar cargos para alocar companheiros de diversos partidos.
Para  obter  apoio  político,  ele  negocia  cargos,  emendas  e  outras  coisas  mais.  A
oposição estava certa mais uma vez. Quando o projeto chegou aqui,  apresentava
realmente aumento de gasto da máquina pública.

O  que  mais  me  causa  estranheza,  deputado  Gustavo  Valadares,  é  que  o
governador  de  Minas  Gerais,  Fernando  da  Dilma,  Pimentel  do  Vaccari,  do  PT,
anunciou, alto e bom som, não apenas aos mineiros, mas sobretudo aos brasileiros –
e,  diga-se  de  passagem,  tem gastado  bom  dinheiro  com propaganda  em  horário
nobre da televisão – que pegou um Estado quebrado, deficitário. Na tarde de ontem,
o seu secretário de Fazenda, Sr. José Afonso Bicalho, em razão de cumprimento de
lei,  convocou  entrevista  coletiva  para  anunciar  o  resultado  fiscal  do  Estado  no
primeiro quadrimestre de 2015. Para minha surpresa, o referido secretário apresentou
um superávit de mais de R$2.300.000.000,00. Então, o Estado estava quebrado, não
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tinha condições de investimento e, em quatro meses, o governador conseguiu suprir
todas as despesas e fazer com que houvesse superávit. Para minha surpresa maior,
deputado  Wander  Borges,  o  atual  governo  gastou  mais  com  pessoal  do  que  o
governo passado no quadrimestre de 2014.

Isso  causa uma certa  preocupação  a  este  parlamentar,  até  porque,  como bom
cidadão que sou, espero que os atuais governantes não venham a ter problemas com
o Tribunal de Contas e outras coisas mais. Sabemos, deputado João Leite,  que o
Estado  já  se  encontra  quase  no  limite  do  endividamento,  sobretudo  gasto  com
pessoal.  O  governador  tem  prometido,  aos  quatro  cantos,  que  fará  um  grande
reajuste aos servidores da educação. Não vamos entrar no mérito se é justo ou não,
até porque tenho certeza de que todos nós aqui entendemos que os servidores da
educação  têm  de  ser  bem  remunerados,  têm  de  ser  tratados  de  uma  forma
adequada,  assim  como  os  servidores  da  segurança  pública,  deputado  Sargento
Rodrigues, que merecem também ter um salário digno na sua profissão. Da mesma
forma, os servidores da saúde precisam ser bem remunerados para cuidarem das
pessoas  nos  momentos  de  mais  necessidade.  Com  certeza,  da  forma  que  o
governador propôs o aumento que chegará a esta Casa aos servidores da educação,
vai  estourar  o limite  previsto  em lei.  Aí  este  parlamentar  indaga do secretário  de
Fazenda como o governo vai fazer para governar, porque, a partir do momento em
que você estoura os limites legais, inviabiliza o Estado de obter financiamento junto a
órgãos de fomento nacionais e até internacionais; e também se o mineiro ficará sem
investimento  algum  no  Estado;  se  ele  vai  se  preocupar  apenas  em  pagar  os
servidores públicos para agradar determinada categoria e preterir outras tantas.

Então causa estranheza e mostra, mais uma vez, a incoerência deste governo. Ele
afirma, há muitos meses, que pegou um Estado deficitário. Em quatro meses, o atual
secretário já fez uma mágica que não consigo entender. Em suas próprias palavras,
há  alguns  questionamentos que o  deputado João Leite  me lembra muito bem. O
Banco Central, como dito ontem à tarde aqui, nesta tribuna, afirmou e publicou que o
Estado de Minas Gerais, entre todos os estados da Federação, foi o que teve o maior
superávit entre os entes federados. Então gostaria, mais uma vez, que o secretário de
Fazenda,  e  da  mesma  forma  o  governador,  respondessem  aos  meus
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questionamentos.  Mais  do  que isso,  vou pegar  apenas  um ponto,  deputado João
Leite.  O secretário  afirmou que o ICMS do Estado caiu nesse quadrimestre,  com
certeza fruto da política econômica do então ministro Fernando Pimentel,  que fez
questão de tirar várias indústrias de Minas Gerais para levarem para outros Estados.
Consequentemente, Minas acabou tendo uma queda de receita nesse quadrimestre,
em  função  das  ações  que  foram  implementadas  no  passado.  Então  o  ICMS  do
Estado caiu, e a receita acabou aumentando do outro lado. Então quero entender
como funcionou essa conta. Mais do que isso, se o atual governo vai ficar aqui, repito,
os quatro anos, apenas pagando os salários dos servidores. Espero, deputado João
Leite, que não voltem as escalas, como era há uns anos. Havia cinco, seis, sete. É
claro  que,  se  ocorrer  isso  no  Estado  de  Minas  Gerais,  na  primeira  escala  serão
contemplados os companheiros,  os  aliados  políticos  que têm um cargo de chefia
maior.

Então quero saber exatamente do atual governo essa questão. É por essas e outras
razões  que  este  parlamentar  votará  contra  o  veto  do  governador,  para  que  ele
implemente tudo aquilo que previu no encaminhamento da reforma administrativa no
início de fevereiro, presidente. Queria apenas solicitar depois que o secretário e o
governador respondessem ao meu questionamento.

O presidente – Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.
O deputado Gustavo Valadares* – Deputado Ulysses Gomes, que hora para presidir

uma reunião. Na pessoa de V. Exa., quero cumprimentar os membros da Mesa, os
demais deputados presentes no Plenário e as senhoras e os senhores presentes às
galerias.

São tantos assuntos! O PT nos brinda com várias opções de discurso na tarde de
hoje. Estou pronto, deputado Wander Borges, para falar a respeito dos repasses para
a  educação.  Vamos  comparar  o  primeiro  quadrimestre  de  2014  com  o  primeiro
quadrimestre de 2015 ou –  vamos ser  mais  claros  e mais  objetivos  –  o primeiro
quadrimestre da educação com o PSDB e o primeiro quadrimestre da educação com
o  PT.  Enquanto  gastamos  no  primeiro  quadrimestre  do  ano  passado
R$502.000.000,00  com  a  educação  em  Minas,  o  PT  gastou  este  ano
R$100.000.000,00.  Gastamos  R$500.000.000,00.  O  PT gastou  R$100.000.000,00,
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mas vou deixar  esse assunto para depois.  Temos quatro anos para tratar desses
assuntos.

Deputado  Wander  Borges,  poderíamos  falar  da  viagem  de  helicóptero  do
governador  no  último domingo,  do passeio,  que foi  quase uma carreata.  Como é
chamada  carreata  de  helicóptero?  O  governador  e  a  primeira-dama  estavam  no
helicóptero do governo; foram passear no Museu do Inhotim. Em um outro helicóptero
atrás, fazendo escolta, estavam o presidente da Cemig e sua primeira-dama. Eles
seguiram  juntamente  com  o  governador  para  um  passeio  no  Inhotim.  Eram  dois
helicópteros do governo, com duas pessoas em cada uma delas. Em uma estavam o
governador e a primeira-dama, no outro, o presidente da Cemig e sua primeira-dama.
O mais importante é... A pedido do meu presidente, deputado Sargento Rodrigues,
não vou falar da viagem em um domingo para o Inhotim. Vou falar do que o deputado
Gustavo Corrêa abordou.

Para que a população entenda, para que os colegas que nos acompanham das
galerias  possam entender,  estamos encaminhando votação de um projeto  que foi
redigido pelo governador e vetado por ele. As senhoras e os senhores podem pensar
o seguinte: “Não, esse projeto foi modificado na Assembleia. Ele está sendo vetado
porque os deputados da oposição, de maneira irresponsável, emendaram o projeto
criando  uma  secretaria  a  mais,  mas  no  momento  de  vacas  magras,  de  pouco
dinheiro, de dificuldades financeiras e orçamentárias o governo não pode aceitar”.
Senhoras e senhores, não foi isso que aconteceu. De forma muito clara, o governador
assumiu o mandato no dia 1º/1/2015 dizendo que não teria  dinheiro para pagar a
folha  de  pagamento  no  dia  5  de  janeiro.  A  folha  custa  aproximadamente
R$2.200.000.000,00.

Saímos  todos  correndo  –  cada  um  estava  em  um  canto  –  e  viemos  nós,  da
oposição, para uma coletiva aqui. Apresentamos as contas do governo do Estado,
dos bancos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica – não me lembro quais os
outros  bancos –,  que somavam mais de R$3.000.000.000,00 em caixa.  Demos a
coletiva na parte da manhã, e, na parte da tarde, o secretário da Fazenda, em um
passe de mágica,  arrumou os R$2.200.000.000,00 para pagar  o funcionalismo.  O
homem é uma máquina  para  fazer  dinheiro.  Mas estavam se dizendo apertados.
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Diziam  que  o  Estado  estava  muito  apertado,  que  havia  um  déficit  de
R$7.000.000.000,00.

Mas encaminharam a esta Casa, com regime de urgência, em janeiro, um projeto
de lei de reforma administrativa. Qual seria a reforma administrativa dos sonhos da
população  mineira?  Ora,  se  estamos  apertados,  se  estamos  sem  dinheiro,  o
governador, pela sensibilidade que tem – “bom de serviço” era seu slogan quando
candidato  a  prefeito  de  Belo  Horizonte  –,  bom  de  serviço  que  é,  vai  enxugar  a
máquina. Temos 17 secretarias de Estado, então ele vai diminuir para umas 12, 10.
Mas não, ele aumentou para 21. Entre as quatro que ele aumentou – saindo de 17 e
indo para 21 –, criou uma secretaria chamada Secretaria de Recursos Humanos.

Entre as quatro criadas, essa foi aquela em que a atual situação, em que o PT e
seus aliados aqui nesta Casa – e não são poucos os aliados, são muitos os aliados
aqui neste mandato – fincaram bandeira e disseram: “Essa é a bandeira que temos
de usar para defender essa reforma administrativa”. Está-se criando uma secretaria
de  recursos  humanos  para  manter  o  que  nunca  aconteceu  durante  os  governos
tucanos e dos partidos aliados ao PSDB, uma interlocução constante, permanente,
com sindicatos do funcionalismo público, com o funcionalismo de uma maneira geral.
“É  o  momento  de  valorizarmos  o  encontro  do  governo  estadual  para  com  seus
funcionários”,  esse era o discurso,  essa era a principal bandeira. Nunca antes na
história deste estado, parafraseando Lula, ex-presidente da República, de quem não
temos nenhuma saudade, haviam criado uma secretaria especial para atendimento
dos servidores públicos estaduais. Virou uma festa. Aquilo contagiou os servidores de
maneira generalizada, de todas as áreas, da educação, da saúde, da segurança, da
agricultura, do esporte. Todo mundo ficou satisfeito. “Temos uma secretaria e teremos
um secretário que fará conosco uma interlocução constante”. Todos satisfeitos.

O PT aprovou esse projeto aqui na Casa, com nosso voto contrário.  A oposição
votou contra porque, se estavam com um discurso de que a máquina tinha pouco
dinheiro, que o Estado estava apertado, era hora de enxugar a máquina, e não de
gastar  mais.  Mas eles  aprovaram. Para nossa surpresa o  governador  vetou  essa
secretaria, mas não vetou as outras três criadas. Então, aumentamos de 17 para 20
secretarias. Ele sancionou. Temos hoje 20 secretarias no Estado, mas ele cortou a
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21ª,  a  tão  sonhada  secretaria  de  recursos  humanos.  Acabou  com  o  sonho  dos
servidores  públicos  do  Estado  que  queriam  essa  interlocução  constante  e
permanente.

Disse o deputado Gustavo Corrêa: num passe de mágica, eles agora, mesmo com
o Estado apertado... Ontem tivemos mais uma boa notícia. Eles foram obrigados –
aquilo não foi um favor, não foi uma gentileza do secretário de Fazenda –, por lei, a
prestar contas dos quadrimestres do exercício financeiro. Prestaram ontem contas do
primeiro quadrimestre de 2015. Para nossa surpresa, o que eles propagavam e ainda
estão  propagando...  Anteontem  eu  estava  vendo  no  horário  nobre  da  TV  a
propaganda do governo do PT dizendo que Minas tinha um déficit de 7 bilhões – até a
noite de terça-feira estava passando. Ontem o secretário, nessa prestação de contas
do  quadrimestre,  disse  que  temos  um  superávit  receita-despesa  de  quase
R$1.000.000.000,00, não me lembro quanto. Quer dizer, em quatro meses sumiram
os 7 bilhões de dívida e apareceu quase 1 bilhão de superávit. Maravilha, coisa de
outro mundo, num passe de mágica.

Minha gente – tenho 1 minuto ainda –, esse é o PT. Mentem porque têm projeto de
poder e não têm projeto de governo. O principal para casa dado a Fernando Pimentel
quando venceu as eleições em Minas pelo seu partido, na esfera nacional, era ou é
desconstruir  a  imagem  do  ex-governador  Aécio  Neves,  bom  gestor,  aquele  que
transformou  Minas  numa  referência  administrativa  para  o  mundo  inteiro  –  ele  é
reconhecido mundo afora como excepcional gestor público. Esse era o primeiro para
casa do PT. Pimentel tentou e vem tentando de todas as formas, usando todas as
armas que tem, até o nosso dinheiro, o dinheiro do cidadão mineiro, para custear a
mentirada, essa propaganda mentirosa que está na TV dizendo que tem déficit de 7
bilhões. Só que a verdade sempre prevalece e ela sempre virá à tona. Ontem, por
força de lei,  o secretário  de Fazenda teve – já estou terminando, presidente – de
prestar contas do primeiro quadrimestre, e a mentira veio abaixo. Minas tem, sim,
excepcional situação financeira e econômica.

Não fosse isso, estaríamos aqui na semana que vem discutindo o projeto de lei dos
servidores da educação. Mas, fazendo um alerta, queremos o tratamento dado aos
servidores da educação – excepcional tratamento, é bom que se diga, dado por esse
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governo  ao  setor  da  educação  –,  a  todos  os  setores,  a  todas  as  classes  de
funcionários e servidores do Estado de Minas Gerais. O mesmo tratamento dado à
educação, queremos para os servidores da saúde, da segurança, da secretaria de
obras, da agricultura e das 20 secretarias por eles criadas e agora administradas.
Obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado João Leite.
O deputado João Leite – Sr. Presidente, deputados, vamos encaminhar, quero votar

contra o veto do governador Pimentel. Mas é interessante. Sei que a orientação dos
líderes Gustavo Corrêa e Gustavo Valadares é para votar pela manutenção do veto. É
coerente, porque essa é a maneira do nosso grupo de partidos que governou Minas
Gerais  de  gastar  menos com a  máquina  e  mais  com a  população.  Não  ter  uma
máquina muito inchada,  muitas  secretarias,  para termos recursos para investir  na
segurança, na saúde, na educação.

São interessantes os números da educação, e o deputado Gustavo Valadares teve
muito cuidado ao apresentá-los, e sei que teve ajuda da nossa assessoria, da Luisa
Barreto, muito competente, do Sabino Fleury, do Caixeta e do José Alberto, todos que
compõem a assessoria do nosso bloco. Mas é importante dizer que nesses últimos 10
anos cresceu em 185% o investimento do governo do Estado na educação, enquanto
o IPCA foi de 80%. Mas os números que o deputado Gustavo Valadares trouxe são
interessantes  para  nessa  série  histórica  acompanhar  quanto,  efetivamente,  esse
governo investirá na educação. Já temos, lamentavelmente, um fiasco nacional com a
chamada Pátria Educadora, no momento em que o governo corta o Fies, corta todas
as possibilidades dos nossos jovens estudantes, e ao mesmo tempo lança só uma
propaganda, um esqueleto, uma propaganda que fala em Pátria Educadora.

Mas concordo também com o que foi feito durante todos esses anos, um Estado
enxuto, uma máquina enxuta, para termos dinheiro para investir em políticas públicas
fundamentais. Não tem sido essa a prática dos governos do PT. Podemos ver pela
entrada do governo, e por esse projeto que agora se transformou em veto. Temos a
criação de mais secretarias.

Quero falar para você, contribuinte de Minas Gerais, pagador de impostos de Minas
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Gerais,  que  está  ficando  caro  para  você.  O  governador  Pimentel  criou  mais
secretarias, mais órgãos. E é interessante, porque se virmos o parecer do relator da
matéria quando foi encaminhado para a Assembleia, ele diz que pela primeira vez na
história de Minas Gerais um governador cria uma secretaria para atender o servidor
público. E o que faz o governador? Veta essa secretaria que criou. Dizem que é pela
primeira vez. Eles gostam muito desse superlativo, deste espetacular: “Nunca antes
na história de Minas Gerais, nunca antes na história do Brasil”. Quando ouvirem isso,
é propaganda só, não é mais nada, é o “enganation”, e o “enrolation” para cima da
população de Minas Gerais.

Esse negócio de muito superlativo... Lembram quando veio a crise, e o Lula falou
que era uma marolinha? Marolinha para ele que está vendo de cima para baixo, com
todas as condições. Ele tem avião, tem segurança.

Mas, para a população, que está sofrendo e querendo emprego – estamos vendo
filas  de  5  mil  pessoas  querendo  emprego  –,  não  é  marolinha,  não,  seu  Lula;  é
tsunami  em  cima  da  população  mais  pobre.  Vejam  como  estão  sofrendo  os
trabalhadores da construção civil!

Então, a prática do PT e do Sr. Fernando Pimentel é de fato muito diferente da
nossa. O Sr. Fernando Pimentel foi prefeito de Belo Horizonte, e em uma de suas
propagandas – eles gostam de propaganda – dizia-se que ele era o 8º melhor prefeito
do mundo. Ninguém sabe onde se fez essa votação, mas eles gostam dessas coisas,
das  coisas  mais  espetaculares  e  bombásticas.  O  Sr.  Pimentel,  quando  prefeito,
governava Belo Horizonte com 65 secretarias. Isso é que é superlativo, hein? Um
prefeito que tinha 65 secretários! Mas o belo-horizontino pagou essa conta, que lhe
custou caro. Durante os 20 anos de PT em Belo Horizonte não se fez uma obra na
cidade, porque o gasto era todo com a companheirada, com esse número enorme de
secretarias.

Por tudo isso, vou discordar do veto do governador. Fiquei muito convencido com o
relatório do deputado Rogério Correia, que disse que pela primeira vez um governo
criou uma secretaria para o servidor público. Isso não se viu nunca antes na história
de  Minas  Gerais;  nunca  antes  na  história  o  servidor  público  foi  atendido.  Estou
convencido de que ele está correto, portanto, é claro, vou votar pela derrubada do
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veto do governador Pimentel.  Talvez apenas eu vá votar assim, porque sei que a
oposição nesta Casa não quer mais secretarias, porque elas vão custar muito para a
população. Faz sentido. Nesta semana, recebi mais uma conta de luz e vi que 50%
dela são impostos. Da mesma forma, 50% da sua conta de luz são impostos. É por
isso que o governo anunciou um déficit inexistente: porque ele está metendo a mão
no seu bolso;  está tirando do seu bolso  ao  cobrar  esse imposto caro na energia
elétrica, que já está no quarto aumento. E você está pagando a conta! Está pagando
a conta para toda essa companheirada que o Pimentel trouxe para o governo.

Então, quero dizer que é você que está bancando essa festa do PT. É você que
está bancando o encontro de helicópteros. Já vi encontro de tudo: de carros antigos,
dos ferroviários, de que gosto muito, e outros. Mas pela primeira vez na história vimos
o encontro dos helicópteros. Os helicópteros se encontraram no Inhotim. Algumas
pessoas chegaram a achar que era mais um monumento, ou melhor, mais uma arte
do Inhotim, que tem várias obras apresentadas a céu aberto. Então, quando viram
aqueles dois helicópteros, julgaram que eram novas exposições do Inhotim. Mas era
apenas o encontro dos helicópteros. E quem pagou o encontro dos helicópteros?
Você. Você que está me assistindo. Isso está na sua conta de luz, no biscoito que
você comprou para o seu filho, no ICMS que está sendo arrecadado e que você está
pagando. Enquanto isso, eles estão passeando de helicóptero. É a esquerda caviar, o
crème de la crème. Eles gostam de falar dos trabalhadores...

Os deputados Durval Ângelo e Bonifácio Mourão estão me avisando que ainda vão
falar,  mas  continuo  no  encontro  do  helicópteros,  quando  o  helicópteros  se
encontraram no Inhotim.

Imaginem quanto custa o combustível desse helicóptero! Entraram o governador, a
primeira-dama, e esse helicóptero começou a tá-tá-tá-tá-tá. Chegou em Brumadinho,
desceu e, de repente, chega outro helicóptero, onde estava o presidente da Cemig
com a mulher. Eles foram almoçar no Inhotim, e você pagando a conta, a conta do
almoço, a conta do helicóptero. Eles dizem que eles são dos pobres: nós defendemos
os trabalhadores, nós defendemos os pobres. Mas, quando vamos ver, realmente, o
que  eles  fazem  é  gastar  o  dinheiro  do  pobre.  O  que  eles  fazem  é  andar  de
helicóptero, sobrevoando. Enquanto o pobre está pendurado no ônibus, eles estão de
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helicóptero;  enquanto  o  pobre  está  fazendo  seu  mexidão,  eles  vão  almoçar  de
helicóptero lá em Inhotim. Um encontro de helicópteros.

Ah, é o máximo; chegamos ao máximo. Eu havia visto isso só quando era jogador
de futebol, lá na Cortina de Ferro. Quando fui jogar na Romênia, na Iugoslávia, havia
isso lá. Nicolau Ceausescu tinha helicóptero. Havia aquela fila no supermercado para
comprar papel higiênico, como na Venezuela. Eles estão conseguindo transformar o
Brasil  e  a  América  Latina  numa  Cortina  de  Ferro.  As  filas  estão  aí,  buscando
emprego. É a esquerda caviar, crème de la crème, o encontro dos helicópteros em
Inhotim com S. Exa. o rei Fernando, do Palácio da Liberdade, que não quer ficar em
Venda Nova,  não gosta de Venda Nova e quer  ficar  aqui,  na região  Sul  de  Belo
Horizonte.

O presidente – Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval Ângelo* – Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembleia,

creio  que  venho  reafirmar  algumas  questões  que  eu  já  tenho  dito  em  outros
momentos. Primeiro, a respeito do veto do senhor governador Fernando Pimentel.

Eu disse ontem dia 4, mas não foi no dia 4. No dia 6 de janeiro, o governador
encaminhou para este Poder a sua proposta de reforma administrativa, em regime de
urgência,  que  foi  lida  aqui  no  Plenário.  A  oposição,  muito  atenta,  cobrou
imediatamente o fato de a proposta não estar acompanhada do respectivo anexo em
que constava o aumento de gastos; cobrou ainda que compromissos de campanha
assumidos pelo Pimentel fossem transformados em realidade.

Citaram dois  aqui,  de  que eu participei.  O primeiro  foi  um fórum amplo  com a
agricultura familiar  no Estado e com os movimentos de luta pela terra, em que o
governador assumiu o compromisso de criar uma secretaria que atuasse nessa área.
Isso foi assumido com entidades como a Fetaemg, o MST, e tantas outras. Então o
governador encaminhou a proposta de criar  uma secretaria para tratar da reforma
agrária,  para  cuidar  da  agricultura  familiar.  E,  diga-se  de  passagem,  agricultura
familiar que representa quase 70% dos empregos gerados no campo, no Brasil. E aí
vem um discurso que só fala da importância do agronegócio e que também gera
quase a mesma proporção, 67%, 68%, dos alimentos que nós comemos no Brasil.
Então só esses dois argumentos já serviriam, por si, para justificar a criação dessa
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secretaria. Sem contar que 88% das propriedades rurais existentes são pequenas e
médias propriedades, e não latifúndios, não grandes propriedades.

Além disso, a agricultura familiar representa um quarto das exportações de Minas
Gerais.  Só no campo do café, 53% do que é produzido no Brasil é produzido em
Minas Gerais.  É interessante que,  no conjunto da importância das exportações,  a
agricultura familiar alimenta, produz para o mercado externo, gera emprego e exporta.

A Secretaria de Direitos Humanos foi outra que também acompanhei. Participamos
de  várias  discussões  com  entidades  de  direitos  humanos  que  insistiam  na
importância  do  que  já  existiu  há  20  anos  no  governo,  na  Secretaria  de  Direitos
Humanos. Aí  o governador encaminhou para cá,  com a mudança e a criação de
outros órgãos, a Secretaria de Recursos Humanos – importante na interlocução com
os servidores, como vem demonstrando agora com a questão dos professores e da
educação.

Usando do nosso poder de forma soberana, esta Assembleia modificou a proposta
do  governador.  A  primeira  coisa  mantendo  a  Ouvidoria-Geral  do  Estado,  a
Subouvidoria-Geral e, ao mesmo tempo, modificando profundamente, como foi feito
pelo deputado Rogério Correia, relator, a estrutura da Secretaria de Planejamento –
Seplag.  Mudamos muitas  competências.  Em razão desse aumento de custo e da
mudança das competências, o governo vetou a Secretaria de Recursos Humanos.
Então,  não  é  incoerência  dele.  O  governo  não  vetou  a  sua  proposta  original.  O
governador Fernando Pimentel vetou a sua proposta modificada e transformada. É
bom deixar claro para que não paire dúvida alguma sobre um discurso muitas vezes
fácil. As palavras fáceis podem também ser enganosas porque querem apresentar
uma simplicidade que não existe.

Quero deixar bem claro que o governador Fernando Pimentel,  ao encaminhar o
veto  para  esta  Casa,  encaminha-o de  forma coerente  e  dentro  da  legalidade.  As
publicações aconteceram na legalidade. Todos os procedimentos do governo foram
legais. Tanto que a oposição não conseguiu o intento que queria na sua questão de
ordem.

Agora prestei atenção atentamente, como sempre faço, às palavras do deputado
João Leite, e as valorizo muito. Ele disse que, em 20 anos de PT em Belo Horizonte,
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não houve obras. Primeiro, o PT não ficou 20 anos no poder. Patrus Ananias ficou 4,
e  Fernando  Pimentel,  7  anos,  sendo  que  3  foi  como interino.  Então,  só  4  anos
definitivos.  O  governo do PT realizou muitas  obras.  Se o  João Leite  não as  viu,
gostaria  de citar  aquelas  da  qual  ele participou diretamente.  Ele  foi  secretário  de
Esportes do prefeito Patrus Ananias e fez um belo trabalho em Belo Horizonte. Daí
surgiu o embrião do Campos de Luz posteriormente,  com o deputado João Leite;
criou o projeto educacional e esportivo Bom de Bola, Bom de Escola, por meio de
programas  bastante  significativos  que  desenvolveu.  Então,  em  Belo  Horizonte,  a
Secretaria  de Esportes  do  PT,  no governo Ananias,  fez muita diferença.  Foi  uma
grande secretaria. É interessante que, com o projeto Dente de Leite, direcionado aos
meninos e que o deputado João Leite desenvolveu, houve redução da criminalidade e
melhoria nos índices de escolaridade. Então, temos memória. Quero destacar aqui o
belo trabalho do secretário de Esportes do prefeito Patrus Ananias, do PT, deputado
João Leite.

Eu poderia citar  muitos outros: todo o sistema viário,  que tinha parado desde a
época do Hélio Garcia, e todas as mudanças de infraestrutura em Belo Horizonte
foram feitas no governo do PT, além do grande projeto que hoje atinge o mundo
inteiro, o Vila Viva. No período Fernando Pimentel, o projeto era feito com diálogo
com o povo, coisa que não temos hoje. Mas o embrião está lá  na Serra, onde a
criminalidade foi reduzida, onde as pessoas moram com dignidade.

Poderia citar que todos os projetos, repito, todos, sem exceção, feitos no governo
Márcio Lacerda foram projetos encaminhados, na época, ao ministério, no governo
Fernando Pimentel.  Evidente, Fernando não ensinou a ele como derrubar viaduto,
como deixar viaduto cair, rachar, porque a Sudecap tinha um rigor muito grande na
fiscalização, rigor que perdeu no governo Márcio Lacerda, onde a relação promíscua
com empreiteiras viciou esses projetos originais.

Fernando Pimentel foi reeleito com quase 70% dos votos e terminou seu governo
com a popularidade de 92%, considerado o melhor prefeito do Brasil, um dos maiores
prefeitos do mundo. Foi reconhecido e aclamado pelo belo trabalho que fez em Belo
Horizonte. Digo mais, mesmo com essa referência na prefeitura de Belo Horizonte,
para  enfrentarmos  um  rolo  compressor  de  tantos  partidos,  numa  máquina
administrativa tão poderosa em Minas Gerais, isso só foi possível pela ação, pelo
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reconhecimento da sociedade mineira ao trabalho do governador Fernando Pimentel.
Então  quero  fazer  apenas  esse  destaque  aqui,  mas  dizer  que  é  saudável  e

democrático esse debate. Que possamos na semana que vem estar votando, sim,
dentro da pluralidade que compõe esta Casa, mas, pelo menos, colocando os pingos
nos “is”, que acho ser necessário neste momento. Obrigado.

* – Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.
O deputado Bonifácio Mourão* – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto a

esta tribuna para sustentar o recurso que fizemos aqui a respeito de duas questões
de ordem negadas pela Mesa da Assembleia Legislativa sob alegação de que não
tinham apoio no Regimento Interno e na Constituição. Quero sustentar, como fiz da
primeira vez, com ofício, nosso recurso, e como fiz na tribuna ontem. Há fundamento
na Constituição Federal,  a  partir  do  art.  37,  na  Constituição do Estado de Minas
Gerais  e  no  Regimento  Interno.  Não  houve,  conforme  já  assinalamos  aqui,  a
publicidade,  recomendada  em  lei,  do  veto  e  suas  razões,  principalmente  da
rerratificação contida no jornal publicado em apenas 100 tiragens, no dia 27 de março
do corrente ano.

O Minas Gerais circula normalmente com 5.400 unidades por dia, e este só tinha
100 unidades. Se ele tinha 100 unidades e normalmente circula com 5.400, alguma
coisa errada está por aí. Além disso, essas 100 unidades foram dirigidas às pessoas
recomendadas pelo governo, não foi ao povo de Minas Gerais, para ter conhecimento
da transparência da administração, como recomendam a lei e a doutrina de um modo
geral. A publicidade é essencial para conhecimento de terceiros, para conhecimento
de tudo que ocorre nos  atos  administrativos  das  políticas  públicas do governo.  A
publicidade é recomendada não só na lei,  mas em todas as instâncias  da justiça
neste país, incluindo o STF, nos votos muito sábios e ilustrativos da ministra Cármen
Lúcia,  do  ministro  Luiz  Fux  e  de  tantos  outros  ministros  do  STF;  na  doutrina
internacional  do grande Norberto Bobbio,  na doutrina nacional  de José Afonso da
Silva e de Celso Antônio Bandeira de Mello e de tantos outros doutrinadores louvados
pelo  direito  administrativo  e  pelo  direito  constitucional.  Não  sou  eu,  não  é  este
deputado que está inventando a importância da publicidade. O fato de ter imprimido
um jornal,  da rerratificação, no dia 27,  não é o bastante. É necessário imprimir  e



2592
____________________________________________________________________________

divulgar,  da  forma  como  divulgaram  nas  outras  oportunidades,  com  milhares  de
jornais, e não apenas com 100, dirigidos a pessoas recomendadas pelo governo. Não
se atingiu o objetivo da publicidade. Fizemos duas questões de ordem, a principal foi
sobre essa questão. Levantou-se a questão de que o recurso não foi impetrado no
tempo oportuno, que foi a destempo, que não se cumpriu o prazo; mas, aconteceu o
contrário. O Minas Gerais foi publicado no sábado, dia 23, quanto à decisão da Mesa.
O prazo começa a ser contado no primeiro dia útil, sem contar o primeiro. O primeiro
dia útil  seria segunda, então começaria na terça-feira: 23 sábado, 24 domingo, 25
segunda, 26 terça; e venceria ontem, dia 27. Foi o dia em que entramos com nosso
pedido  de  suspensão.  Ontem,  dia  27,  pedimos  a  suspensão  de  todos  os  atos
processuais,  baseados no recurso a que demos entrada na data oportuna.  Então
estamos cumprindo processualmente o prazo relativo ao nosso recurso.

Estamos  nesta  tribuna  também  para  lembrar  que,  na  verdade,  prestamos  bem
atenção às últimas  divulgações,  deputado  Gustavo Corrêa,  nosso grande  líder,  e
deputado Durval Ângelo, líder do governo, com quem temos um diálogo da melhor
qualidade. Estávamos vendo ontem, nas divulgações nacionais,  que muito se fala
aqui dos governos passados, particularmente de Aécio Neves, Anastasia e Alberto
Pinto  Coelho,  afirmando-se  que  deixaram  um  rombo  de  R$7.000.000.000,00  no
orçamento.  No entanto,  conforme falei  ontem e conforme comentou muito  bem o
deputado Gustavo Corrêa, o Banco Central do Brasil, o órgão mais autorizado para
falar sobre a questão, mostrou a todos os brasileiros que o Estado que deixou o maior
superávit  de  todos  no  Brasil  foi  Minas  Gerais,  que  deixou  um  superávit  de
R$3.100.000.000,00 no final de 2014, no final do governo anterior.

Então, entre tantas palavras que se ouvem por aqui, entre tantos comentários que
se fazem, vamos seguir  a linha adotada pelo órgão técnico e autorizado sobre o
assunto, que é o Banco Central do Brasil. Minas Gerais está à frente de todos os
estados brasileiros. O segundo estado a ter o maior superávit foi o Rio Grande do Sul,
com novecentos e poucos milhões de reais, menos de 1/3 do superávit do Estado de
Minas Gerais. E os governos de Aécio, Anastasia e Alberto fizeram tantas e tantas
obras pelo Estado de Minas Gerais”! Na área de infraestrutura, principalmente com o
Proacesso e com o programa Caminhos de Minas, que foi interrompido pelo governo
atual; na área da saúde, por exemplo, a expectativa de vida passou de 73 para 75
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anos. Com relação à criança que nasce com vida, em média, morriam 17 crianças por
1.000; esse número baixou para 14. Não é o ideal. De acordo com a OMS, o ideal
são 10. Mas caminhou-se bastante na direção do ideal. Nas outras áreas, como da
telefonia, desde o tempo de Aécio Neves colocou-se celular em todos os municípios
mineiros. A telefonia celular faltava em mais de 400 municípios. No final do governo,
já com Alberto Pinto Coelho, chegamos a inúmeros distritos de Minas Gerais. Por
esses dias participei da inauguração do telefone rural no Distrito de Correntinho, no
Município de Guanhães, colocado pelo então governador Alberto Pinto Coelho, o que
se iniciou com Anastasia.

Se  formos  falar  de  outras  áreas,  dos  hospitais  regionais,  foram  deixados
praticamente prontos. O de Governador Valadares, paralisado na administração do
Sr. Fernando Pimentel, do PT, estava praticamente com 80% prontos. Então estamos
falando de um governo que fez obras essenciais,  atraiu investimentos para Minas
Gerais  e  terminou  o  governo  de  forma  louvável,  deixando  um  superávit  de
R$3.100.000.000,00.  Assim,  Sr.  Presidente,  deputado  Ulysses  Gomes,  queremos
terminar as nossas palavras.

* – Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Bonifácio Mourão – Verificando que não há quórum para continuação
dos nossos trabalhos, solicitamos o encerramento de plano da reunião.

Encerramento
O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a especial de amanhã, dia 29, às 16 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 18ª LEGISLATURA, EM 27/5/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio
Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  Ata;  discursos  dos  deputados

Gustavo  Corrêa  e  João  Leite;  aprovação  –  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:
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Questões de ordem – 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento
da discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.620; discurso
do deputado João Leite; questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos – Palavras do
Presidente – Encerramento.

Comparecimento
– Comparecem os deputados e as deputadas:
Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Doutor Wilson

Batista – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – 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 – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Durval
Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem –
Felipe Attiê – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gilberto Abramo – Glaycon Franco
–  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo  Valadares  –  Inácio  Franco  –  Ione  Pinheiro  –  Iran
Barbosa  –  Isauro  Calais  –  Ivair  Nogueira  –  João  Alberto  –  João  Leite  –  João
Magalhães – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marília Campos – Missionário Marcio
Santiago  –  Noraldino  Júnior  –  Nozinho  –  Ricardo  Faria  –  Rogério  Correia  –
Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos –
Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio)  – Às 9h9min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
Ata

– O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da
reunião anterior.

O presidente – Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o deputado
Gustavo Corrêa.
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O deputado Gustavo Corrêa – Não é gancho nenhum, Sr. Presidente. Acompanhei
atentamente a leitura da ata feita pelo Dalmo Ribeiro Silva e quero solicitar à Mesa
que faça constar, até porque este parlamentar não ouviu, o pronunciamento, o aparte
que o deputado Bonifácio Mourão fez à deputada Ione Pinheiro. Nesse aparte, ele
citou  renomados  juristas  brasileiros  para  justificar  o  requerimento  que  havia
apresentado à Mesa, que foi indeferido, com certeza causando grandes prejuízos aos
mineiros pela falta de transparência e publicidade dos atos do governador quando
das razões da publicação do veto. O deputado Mourão já repetiu inúmeras vezes a
questão, mas este parlamentar não ouviu na leitura da ata o referido requerimento.
Presidente,  da  mesma  forma,  este  parlamentar  também  não  ouviu  o  aparte  do
deputado João Leite, em que cobrou da direção da Casa, sobretudo do presidente, o
deferimento de um requerimento solicitando a perda de prazo de determinada PEC.
Mais  do  que  isso,  o  Bloco  Verdade  e  Coerência  já  fez  um  estudo  detalhado  da
questão. E este bloco solicita que a Casa tome as medidas necessárias para que não
ocorram problemas futuros e, mais do que isso, para que seja dada a publicidade
devida, como foi feito nas razões do veto do governador ao projeto que logo mais
discutiremos. Então, este parlamentar solicita à Mesa que faça constar na publicação
a íntegra de todos os questionamentos feitos pelos deputados Bonifácio Mourão e
João Leite.  Por fim, não é o momento adequado, mas apenas para informar, haja
vista que o referido orador não me deu o aparte necessário, a todos os pares que
este  parlamentar  quer  fazer  uma explanação  acerca  dos  questionamentos  e  das
dúvidas levantadas pelo deputado Iran Barbosa na tarde de ontem. O que posso
afirmar  tranquilamente,  até  porque este  parlamentar  era secretário  de Esportes  à
época, é que o processo foi extremamente transparente, que naquele momento as
ações  implementadas  eram  as  melhores  para  o  Estado  e  que,  sobretudo  os
problemas  que  o  Independência  vem  enfrentando,  é  culpa  exclusivamente  do
governo federal. O presidente Lula assumiu um compromisso, e não o cumpriu, e o
governo do Estado teve de arcar com todo o custo da obra. Então, posteriormente
este parlamentar fará um pronunciamento para arrolar todos os pontos.

O  presidente  –  Registrem-se  as  palavras  do  deputado  Gustavo  Corrêa.
Logicamente  a  Mesa  tomará  as  providências  cabíveis  quanto  a  essa  solicitação.
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Informo que a ata sucinta, que é lida e aprovada em Plenário, tem por rotina sintetizar
os  nossos  trabalhos.  Embora  seja  importante  o  que  V.  Exa.  relatou  acerca  dos
juristas, muitas vezes a ata não pode aludir ao aspecto jurídico, porque, no direito
positivo, as opiniões e os acórdãos são muitos.

O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, este parlamentar concorda com V. Exa.,
só gostaria de ver publicado no Minas Gerais a íntegra de todos os questionamentos.

O  presidente  –  No  Diário  do  Legislativo será  publicada  a  ata  em  minúcias  da
reunião,  posso assegurar isso a V. Exa.  Muitas vezes,  na ata sucinta,  talvez pela
capacidade de síntese que tem de haver, os pareceres jurídicos ficam de fora, mas na
ata que é publicada eles aparecerão na íntegra. Com a palavra, para discutir a ata, o
deputado João Leite.

O  deputado  João  Leite  –  Sr.  Presidente,  ouvi  atentamente  a  leitura  da  ata  da
reunião de ontem feita pelo ilustre deputado Dalmo Ribeiro Silva. Sr. Presidente, dada
a nossa amizade – tenho-o como um amigo muito especial e por quem nutro grande
administração –, informo a V. Exa. que a ata não faz justiça a minha manifestação de
ontem.  Sr.  Presidente,  eu,  o  deputado  Duarte  Bechir  e  o  deputado  Lafayette  de
Andrada aguardamos, desde o dia 15 de abril, a manifestação da Mesa em relação
ao pedido de perda de prazo da comissão especial  que analisava a Proposta de
Emenda à Constituição nº 3. Sr. Presidente, desde o dia 15 de abril, pedimos a perda
de prazo. O prazo para emitir parecer sobre proposta de emenda à Constituição é de
quatro meses. Tivemos esse parecer debaixo do braço ou em alguma gaveta. Esta
comissão foi muito interessante, pois a bola era só de um time e o juiz também, e
enfrentamos tudo isso. Na verdade, não fomos nós que enfrentamos, pois isso me
atinge somente como cidadão de Minas Gerais ao ver  a crueldade com que são
tratados os trabalhadores e as trabalhadoras da educação. Isso é uma crueldade ou
uma covardia muito grande contra 68 mil trabalhadores. Ontem tive a oportunidade de
dizer que eles me param pelo Estado inteiro. Já assumi com eles que semana que
vem  iniciarei  uma  peregrinação  por  Minas  Gerais.  Visitarei  25  regiões  para  me
encontrar com os 68 mil servidores que o PT jogará na rua no final do ano, como
disse  a  Sra.  Geralda,  com  uma  mão  na  frente  e  a  outra  atrás,  sem  direito  à
aposentadoria. Sr.  Presidente,  a Mesa não me responde. O Regimento é claro, e
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ninguém  pode  ser  dono  da  Assembleia  Legislativa.  Ninguém  pode  presidir  uma
comissão especial e deixar de dar um parecer. O Regimento Interno assegura isso e
me protege como Minoria. Esta Casa respeita as minorias. Como tal, tenho de ter a
garantia da Mesa de que as minhas proposições e as que me interessam não vão
servir  ao interesse de um partido ou de um parlamentar.  No dia 15 de abril,  essa
matéria perdeu prazo, e, até hoje, não houve manifestação da Mesa. O Regimento é
claro quando diz que, até o quinto dia útil, tem de haver uma resposta para o pedido
de  perda  de  prazo.  Essa  é  a  segurança  da  Minoria,  mas  vivemos  uma ditadura
vermelha na Assembleia Legislativa. Fico preocupado e estamos chorando por isso:
um partido em tempo de guerra. Isso é verdade. Ontem anunciaram quem quis matar
o prefeito de Ibiracatu, do PT. Foi o vice-prefeito, que também é do PT. Estamos em
tempo de guerra e, agora, temos uma ditadura implantada na Assembleia Legislativa.
Temos visto o governo do PT mandando jornalista embora e pondo jornalista em
cárcere privado. Ontem a Comissão de Segurança Pública aprovou um requerimento
para  irmos  a  Divinópolis,  onde  um  leão  de  chácara  da  secretária  de  Educação
manteve em  cárcere  privado  um jornalista  da  TV Candidés.  Vamos lá  ver  o  que
aconteceu.  Exigiram  que  ele  apagasse  o  vídeo  da  entrevista  com  a  secretária.
Presidente, a Mesa da Assembleia Legislativa tem de ser democrática. Um deputado
não pode mandar na Casa. Esperamos que, depois da perda do prazo, deem um
parecer, mas a Mesa não nos responde. O deputado Dalmo Ribeiro Silva leu agora
que a minha questão de ordem foi respondida. Ela não foi respondida desde o dia 15.
O  parlamentar  se  manifesta  por  escrito.  A minha  manifestação  é  um  documento
escrito, e a Mesa tinha cinco dias úteis a partir do dia 15 de abril, mas abandonou a
Minoria nesta Casa e nos entregou nas mãos de um partido que quer mandar na
Assembleia Legislativa, especialmente um deputado que quer ser o dono da Casa.
Isso não é aceitável. Sr. Presidente, peço que V. Exa. responda a minha questão de
ordem, pois não foi respondida.

O presidente – Deputado João Leite,  meu amigo, meu irmão, ontem, por minha
solicitação,  foi  marcada  reunião  da  Mesa  para  abordar  essa  questão,  mas  essa
reunião não aconteceu. Certamente, o presidente já está ciente de tudo, mas vamos
dar uma resposta o mais agilmente possível a V. Exa.
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O deputado João Leite – Sr. Presidente, então, quero que a ata seja mudada. A
minha questão de ordem não está respondida. O deputado continua fora do prazo.
Peço a perda de prazo da comissão especial, ela tem que ser extinta, Sr. Presidente.

O  presidente  –  Realmente,  reconheço  que  o  posicionamento  da  Mesa  está
atrasado.  Comunicamos  ao  presidente.  Como não  houve  a  reunião,  hoje  vamos
tomar providências mais enérgicas para responder a V. Exa.

O deputado Rogério Correia – Para discutir a ata, Sr. Presidente.
O presidente – Vou conceder a palavra a V. Exa., mas antes vou passar para a

outra fase. No Regimento Interno, temos o problema do tempo e as fases, e o tempo
desta fase já se esgotou. Vamos passar para a outra fase e depois concederemos a
palavra a V. Exa. 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)
1ª Fase

O presidente – Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de
requerimentos.

Questões de Ordem
O deputado Rogério Correia – O parecer sobre a PEC nº 3 está pronto. Já estou

com o parecer. Como me solicitou a Mesa, o presidente da Assembleia, já estou em
acordo para que esse parecer vá até à comissão.  Ele está pronto. É um parecer
contrário à PEC nº 3, porque V. Exa. sabe que é inconstitucional efetivar servidores
públicos sem concurso. A PEC nº 3 quer efetivar, sem concurso, servidores públicos.
O STF já julgou esse caso, já é definitivo. Não é este deputado que é entendido, é o
Supremo Tribunal  Federal.  Mas  tem  deputado  que  ainda  quer  prometer  que  vai
efetivar professores e servidores sem concurso público. Aliás, vai até para o interior
para fazer falsas promessas. Parecem falsos profetas. Vão ao interior  profetizar a
efetivação sem concurso público de milhares de professores, igual os profetas. Só se
for profeta do Apocalipse, porque vai ao interior prometer o que não pode, pois o STF
já julgou. Como posso dar o parecer sobre uma PEC que o Supremo já disse que é
inconstitucional? Então, o meu parecer é contrário. Agora, eles não querem deixar
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votar na comissão. A comissão só pode votar se for favorável ao deputado. Então,
presidente,  é por  isso que o  meu parecer  é contrário.  Agora,  estamos colocando
várias sugestões para que o governo encaminhe favoravelmente aos professores da
Lei nº 100, como, por exemplo, que esses professores tenham o tempo de serviço
totalmente  garantido  no  acordo  INSS-Ipsemg.  Isso  é  fundamental.  Que  os
professores que estão doentes ou em regime funcional para outras tarefas, também
sejam colocados dentro do Ipsemg e que aqueles que vão completar o prazo em
dezembro, que foi o prazo que o governador Pimentel conseguiu estender, também
tenham a sua aposentadoria. Também solicitamos ao governo que considere, para
efeito de futuros concursos, que esses professores contem tempo de serviço, bem
como  tempo  de  serviço  para  futuras  designações.  Isso  é  o  que  a  Constituição
permite.  Agora,  profetizar,  ir  ao interior  e prometer  efetivar  sem concurso público,
qualquer  deputado  pode  fazê-lo,  mas  espero  que  ninguém  mais  acredite  nisso,
porque isso já trouxe prejuízo na época do governador Aécio Neves. Também tenho
de comunicar  a V.  Exa.  que vou ao Ministério  Público  na  semana que vem para
solicitar que seja imputado ao senador Aécio Neves, na época governador, o crime de
responsabilidade e improbidade administrativa, pois foi ele que levou os professores a
essa situação precária. Hoje, todos estão aflitos com o que ele fez. Além dele, que
sejam  responsabilizados  o  senador  Anastasia,  que  também  continuou  com  essa
farsa, e as secretárias Ana Lúcia Gazzolla e Renata Vilhena, que disseram para os
servidores que não precisavam fazer concurso. Assim como o deputado fala também
que não há necessidade de concurso, porque ele irá efetivá-los. Essas mentiras terão
evidentemente de ser respondidas ao Ministério Público e à Justiça. São mentiras:
prejudicaram muita gente. Presidente, hoje foi preso o Marin, que foi condecorado
com a medalha do Aécio Neves. Ele foi preso na Suíça, porque, no Brasil, tucano é
inimputável. Logo, o Marin foi preso na Suíça, o mesmo que recebeu a medalha do
Aécio Neves, a Medalha da Inconfidência. O Azeredo, que deveria estar preso, está
recebendo R$25.000,00 na Fiemg. Foi publicado no Estadão. Tucano faz mensalão e
recebe prêmio. E o Aécio está encrencado no Mineirão, V. Exa. viu? O Kalil disse que
avisou a ele que aquilo era uma aventura que daria errado, pois deveria ficar com os
clubes.  Sr.  Presidente,  o  financiamento  privado  de campanhas  está  com os  dias
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contados, e o PSDB, ontem, votou em peso a favor do financiamento privado. Ou
seja, fingem combater a corrupção, mas não a combatem. Talvez, por isso, esses
deputados  estejam  tão  nervosos,  amanhecem  o  dia  tão  agitados.  A maré  está
mudando. A verdade está aparecendo. Obrigado.

O  deputado  Duarte  Bechir  –  Sr.  Presidente,  as  últimas  palavras  do  deputado
Rogério Correia nos dão a certeza da demanda que o PT tem feito na politização da
PEC nº  3.  Não  resta  a  menor  dúvida.  O  que  reclamamos?  Da  falta  de  debate.
Deputado é deputado, jurista é jurista. Somos parlamentares, não somos juristas. Ou
estamos no lugar errado, e os juízes que estão no Supremo deveriam estar aqui? A
PEC nº 3, Sr. Presidente, não teve, por parte do relator, do presidente nem de seus
membros  nenhuma audiência  pública,  nenhuma.  Eles  se  furtaram  a  discutir  com
aqueles que deveriam ouvir o posicionamento e emitir um parecer – veja bem, V. Exa.
–  em  forma  de  avulso.  O  deputado  Gustavo  Valadares,  com  muita  razão,  ficou
chateado pela forma como foi distribuído o avulso. Nós entendemos perfeitamente o
recado. Os servidores da Lei nº 100 foram condenados porque o PT culpa, vejam
bem, os governadores Aécio Neves e Anastasia por terem dado a eles o direito de
continuar trabalhando no Estado. Tudo isso que está acontecendo virou bandeira. O
Sind-UTE não se manifestou nenhuma vez a favor desse pessoal, nenhuma! Veja
bem, Presidente, em determinado momento da história, quando o governador coloca
as aulas para serem distribuídas, o Sind-UTE entra com uma ação para impedir que
os  servidores  da  Lei  nº  100  tivessem  acesso  a  lecionar  no  Estado  no  mesmo
momento que os concursados. Hoje, infelizmente, estamos vendo que partidarizaram
a situação dos servidores da Lei nº 100. Para eles, o ano de 2016 será inesquecível.
Há o parecer da comissão que o deputado Rogério Correia preside, em que é relator,
ao lado da deputada Marília  Campos. Houve uma debandada dos deputados que
eram do bloco intermediário. Abriram vaga somente para os deputados do PT e do
PMDB e emitiram o parecer  contrário sem nenhum debate.  Imagine,  V. Exa.,  que
poderiam  ter  chamado  os  atores  para  um  debate  e  dado  a  oportunidade  de
discutirem. Entretanto, simplesmente trancaram a porta. A democracia não imperou
no momento em que a PEC nº 3 deveria ser discutida por esta Casa. Presidente, para
finalizar, ouvi atentamente as palavras do deputado Rogério Correia, líder do PT. Ele
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disse  que  o  Aécio  e  o  Anastasia  são  culpados.  Quando  ele  assim  pronuncia,
demonstra  todo  o  seu  ódio,  a  sua  ira  a  esses  políticos  de  Minas  Gerais,  que
sobrevivem graças ao trabalho e à honra depositados no coração e na consciência do
povo  de  Minas  Gerais  e  do  Brasil.  Todos  os  escândalos  tentaram  até  atingir  o
Anastasia. Em Brasília e em todo lugar, os próprios adversários dizem que é pessoa
que merece respeito e consideração, que não deveria ter sido citado como fora e o foi
somente por estar atrelado àquela situação, a partido político e a pessoas que estão
na lama, no lamaçal. Não estou aqui para destruir imagem de partido. Aliás, alguns já
estão destruídos, estão no lamaçal, sem condição de se reerguerem. Correm o risco
de acabar,  de  serem finalizados,  extintos,  por  recebimento de recursos indevidos.
Não sou eu quem vai extingui-los, mas a Justiça. Ela tarda, mas não falta. O povo
mineiro, especialmente o da capital, já sabe quem são esses atores que mentem para
o Brasil. Muito obrigado, presidente.

O presidente – Deputado Duarte Bechir, quero deixá-lo tranquilo. Estamos diante de
um  impasse entre  os  aspectos  político  e  jurídico.  É  um  impasse difícil,  e  vamos
procurar o melhor entendimento, o melhor discernimento para resolver esse impasse.
Mas é lógico que a circunstância, a vida do povo não pode depender desse impasse.
Aqui temos de cultivar o amor, não o ódio, a ira; senão, não há solução. Devemos ser
mais eufêmicos nas palavras.

O deputado Fábio Cherem – Presidente, as considerações feitas aqui escapam no
sentido prático daquilo que ocorreu. Independentemente das pessoas, estamos aqui
avaliando os atos  cometidos por este ou por aquele agente político.  Em 2007 foi
encaminhada  a  esta  Casa  a  Lei  nº  100.  Qual  o  seu  objetivo?  Efetivar  100  mil
servidores  sem concurso público.  Por  que isso  ocorreu? Porque o  Estado estava
negativado na União, devido ao não pagamento da contribuição previdenciária. O que
ocorreu? Negativado na União, o Estado enviou a esta Casa um projeto de lei para
que fossem efetivados 100 mil servidores sem concurso público, passando o déficit
para o Ipsemg. A partir daí, o Estado continuaria a sua vida, ignorando um passivo
trabalhista com a União. Dessa forma chegamos ao impasse de hoje. O imbróglio de
2007  chegou  a  2014.  Em  2014,  o  Supremo  Tribunal  Federal  manifestou-se
contrariamente a esse ato discricionário. Por que somente esses 100 mil? Por que



2602
____________________________________________________________________________

não 150 mil, 200 mil ou 300 mil? Por que não escolher as pessoas de acordo com o
gosto,  para  efetivá-las  no  Estado,  ao  seu bel-prazer?  Hoje  o  governo  do Estado
trabalha para solucionar esse imbróglio. Ontem o Bloco Independente acompanhava
a evolução da PEC nº  3.  Eu estava presente durante  a  reunião.  A condução  do
deputado  Rogério  Correia  foi  transparente,  tranquila.  Os  atos  da  Mesa  só  têm
validade e geram efeito após publicação. Não havendo ato de extinção da comissão
que  analisa  essa  proposta  de  emenda  à  Constituição,  todos  os  seus  atos  têm
validade até a data da sua publicação. Ontem o deputado Rogério Correia tentava
apresentar os seus argumentos aos companheiros da comissão, apresentar o seu
relatório do parecer, cumprir a sua função, embora esse estudo já tivesse sido feito
pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, o Ministério Público manifestou-se pela
total  inconstitucionalidade  dessa  proposta  de  emenda  à  Constituição.  Resta-nos
saber,  caso a PEC 100 venha a Plenário e seja aprovada:  qual  dos membros da
Mesa promulgará essa lei? Quem, em sã consciência, promulgará uma lei incidindo
em  crime  de  responsabilidade  contra  decisão  do  STF?  É  importante  salientar,
lamentamos a situação desses servidores que trabalharam ao longo de muitos anos
na educação. No entanto, a responsabilidade desse ato, dessa ilusão, dessa fantasia
é oriunda de um escapismo de governos anteriores em tentar livrar o governo de um
passivo para que se mantivesse a ilusão de Estado saneado, com dívidas e todos os
pagamentos em ordem, um Estado que prospera, autoproclamado ideal e que estava
a toda prova resolvendo os problemas com eficiência e com uma gestão máxima que
atendesse a todos os interesses dos mineiros. Chegamos a 2014, e esse governo
autoproclamado  ideal,  contra  o  discurso  oficial,  foi  reprovado  nas  urnas.  É
impressionante como os mineiros, apesar de toda essa pantomima, não aceitaram
aqui  em  Minas  que  esse  projeto  prosperasse.  É  interessante  que  o  projeto  de
marketing prevaleceu em todo o Brasil.  Foi aqui em Minas Gerais,  onde, além do
marketing,  há a realidade,  que o projeto político do Sr.  Aécio Neves foi  rejeitado,
consequentemente  impedindo  que  esse  projeto  prosperasse  em  âmbito  federal.
Obrigado.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Agradeço  a  V.  Exa.  Os  parlamentares  que  me
conhecem  sabem  muito  bem  que  este  parlamentar  sempre  procurou  se  pautar
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sobretudo  pela  verdade  e  pela  transparência.  Ouvi  atentamente  alguns
pronunciamentos  anteriores  e  me  preocupa  muito  determinados  parlamentares
procurarem,  de  alguma  forma,  enganar  e  iludir  os  mineiros,  sobretudo  os
telespectadores da TV Assembleia. Em relação à PEC nº 3, na condição de líder do
Bloco Verdade e Coerência, o que este parlamentar apenas solicitou e requereu da
Mesa, juntamente com outros pares, é que o Regimento Interno fosse cumprido na
íntegra. Não cabe nem nunca coube a determinados parlamentares dizer se a lei é
inconstitucional  ou  não,  a  não  ser  na  Comissão  de  Justiça.  Que  me  perdoe  o
Ministério Público, pelo qual tenho o maior respeito, mas ouvi de parlamentar que há
parecer  do  Ministério  Público  concluindo  pela  inconstitucionalidade  da  PEC nº  3.
Ministério Público não é poder para dar opinião sobre projeto. Quem tem de julgar um
projeto é o Tribunal de Justiça, é o STF. Já que querem iludir os mineiros junto à TV
Assembleia,  solicito  ao presidente que coloque a PEC em votação. Quero ver  os
deputados do bloco independente, aqui citados, que acompanharam e nem sequer
tiveram  a  ombridade  em  ceder  sua  vaga  ao  bloco  do  governo...  Cadê  a
independência do Parlamento? Este parlamentar cobra exatamente isto: não vamos
iludir  os  mineiros.  Vamos  jogar  corretamente.  Cabe à Mesa colocar  o projeto  em
pauta, e o votaremos. Que a base do governo rejeite, então, esse projeto, ou será
que ela não quer ir contra a vontade popular? Vamos largar de demagogia. Cabe ao
STF  julgar  a  inconstitucionalidade  do  projeto,  mas  qualquer  parlamentar  ou  o
Ministério  Público  têm  competência  para  entrar  com  ação  arguindo  a
inconstitucionalidade da ação. Cabe ao Supremo, que é um órgão político e técnico,
decidir  ou  não sobre a ação.  Não podemos aceitar  as  mentiras  e intolerância de
determinados parlamentares. E, mais que isso, preocupa-me ter  ouvido aqui dizer
que, sobre o problema do Mineirão, o Kalil avisou. Não sei quem mais falou... Disse
anteriormente que este parlamentar era o secretário  de Esportes àquela época,  e
preocupa-me o desconhecimento. Quem sabe, não é meu tipo, deputado João Leite,
e não vou aqui citar... Vamos voltar um pouco atrás. Vamos ver quem é a empresa
vencedora do Mineirão, quem é amigo daquele que lá está hoje. Vamos fazer esse
questionamento.  Mas este parlamentar não gosta de ir para o lado pessoal  como
outros parlamentares o fazem. Vamos ter cuidado com as coisas que aqui dizemos. E
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falar que Marin está preso na Suíça.... Em primeiro lugar, ele está preso na Suíça, e o
sabem aqueles que acompanham os fatos, porque existe a suspeita de venda de voto
para a Copa do Mundo de 2018 e 2022; não tem nada a ver com o passado, é coisa
futura. E quem está preso não pode se esquecer de alguns companheiros e colegas
partidários,  cujo  nome  aqui  não  citarei.  Dizer  que  o  PSDB  votou  a  favor  do
financiamento privado... Votou, sim. Não tem vergonha de dizer que as empresas o
ajudam. Pior é determinado partido que achaca as empresas, quando seus cofres
estão  abarrotados  de  dinheiro.  Por  isso,  é  contra.  Porque  hoje  o  financiamento
público lhe interessa, sim, pois o seu caixa está cheio, porque achacou as empresas,
roubou o dinheiro do brasileiro. A Petrobras e outros escândalos mais estão aí. Ainda
ontem,  o  deputado  Sargento  Rodrigues  disse:  “Vamos  lembrar  que  determinados
partidos”...  E  este  parlamentar  aqui  não citou  partido  algum,  se  a  carapuça está
servindo... Este deputado não citou o nome de parlamentar algum e, muito menos, de
partido político. Mas que determinado partido está envolvido em 33 escândalos isso
não é este parlamentar que está dizendo, quem o diz é a mídia e todos os brasileiros.

O deputado Rogério Correia – Art. 164, presidente.
O presidente – Deputado Rogério Correia, passarei a outra fase da reunião. Acho

que precisamos deixar de nos comportar como crianças aqui dentro. Está na hora de
regular  nossa  consciência  diante  das  discussões  que  aqui  travamos.  Existe  uma
lógica para a discussão. Mas, na verdade, não foi dito o nome do Rogério, sejamos
francos.

O deputado Rogério Correia – Vou abrir mão de solicitar o art. 164, presidente.
2ª Fase

O presidente – Não havendo matéria a ser apreciada na 1ª Fase, a presidência
passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a apreciação das matérias constantes na
pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente – Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 22.620, que altera a Lei Delegada nº 179, de 1º/1/2011, que
dispõe sobre a organização básica e a estrutura da administração pública do Poder
Executivo do Estado, e a Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, que dispõe sobre a
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estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de
parecer.  Designado  relator  em  Plenário,  o  deputado  Paulo  Lamac  opinou  pela
manutenção do veto. Continua em discussão o veto. Com a palavra, para discutir, o
deputado João Leite,  que ainda dispõe de 16 minutos e 31 segundos para o seu
pronunciamento.

O deputado João Leite – Sr.  Presidente, retorno a esta tribuna para continuar a
discussão do veto histórico do governador histórico. Esse veto entrou para a história
de Minas Gerais. É a primeira vez na história do Estado, e essa é uma frase muito
dita.  Nunca  antes  na  história  de  Minas  Gerais  um  governador  havia  vetado  seu
próprio  projeto,  é  a  primeira  vez.  O  governador  Pimentel  conseguiu  um  feito.
Parabéns! Ele mandou para a Assembleia um projeto e ele mesmo o vetou. E não
houve nenhuma emenda da oposição que poderia, de alguma maneira, levá-lo ao
veto, porque o projeto perdera a origem ou por outra razão qualquer.

O que mais gosto, deputado Duarte Bechir, é do parecerista desse veto, o deputado
Rogério Correia. Hoje esse homem, de alguma forma, é aquele que quer mandar na
Assembleia Legislativa. O deputado está ali agora, ele fica o tempo todo na cabeça
do presidente da Mesa. Ele quer mandar na Assembleia Legislativa. Quer mandar na
assessoria da Mesa, quer mandar na Secretaria-Geral. Ele dá parecer quando quiser,
imaginem.  O  Regimento  Interno  da  Assembleia  não vale  para  ele.  E  agora  quer
processá-los por improbidade. Ele ama o mais querido, ex-governador e hoje senador
Aécio Neves. Na segunda-feira o senador Aécio Neves esteve em Belo Horizonte,
reuniu-se com vários companheiros, com vários deputados, com o prefeito Márcio
Lacerda. Eu deveria ter chamado o deputado Rogério Correia, que o ama. E agora
tem  outro  que  também  gosta  de  citar  o  mais  querido,  o  deputado  Cherem,
apaixonado com o Aécio também. Eles querem denunciar Aécio Neves e Anastasia
por improbidade. O que eles fizeram? O Mourão vai  me ajudar nessa parte. Eles
mandaram um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, e nós o aprovamos com o
voto do PT, do líder Durval Ângelo, da Elisa Costa, que hoje é prefeita de Valadares,
com o voto do Paraca. O PT votou! Rogério Correia, processe-me também e também
ao seu partido,  porque era  só um projeto de  lei  quando foi  encaminhado para a
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Assembleia  Legislativa.  Ouviu,  Cherem, outro apaixonado por  Aécio  Neves? Toda
hora eles falam que Aécio Neves isso,  aquilo  e tal.  Então,  vocês nos processem
também, porque nós possibilitamos que a Lei nº 100 se tornasse uma legislação de
fato. Muitos dos que estão presentes, o Carlos Pimenta, o Wander Borges, esse povo
todo votou,  e  queremos  ir  nesse  bolo  também.  Se  vocês  não  nos  denunciarem,
vamos levar o nosso nome lá, porque a Lei n° 100 já beneficiou 23 mil servidores que
estão aposentados.

O deputado Duarte Bechir (em aparte)* – Esses o PT não tira.
O deputado João Leite – Não tem jeito de tirar, o PT não vai conseguir. Vou trazer

meu cartaz de novo, porque vão faltar agora não sei quantos dias para o PT colocar
68 mil trabalhadores nas ruas. É impressionante a metamorfose do PT. Ontem, em
Brasília, eles votaram – é inacreditável, Duarte Bechir – contra o seguro-desemprego
do  trabalhador.  Mandaram  para  mim  um  vídeo  de  Betim,  havia  100  vagas  no
supermercado Carrefour da cidade. Estou com o vídeo, que mostra 5 mil pessoas na
fila querendo trabalhar, desempregadas. E aqui parece que não está acontecendo
nada, que é o país das maravilhas.

Essa situação  não me faz lembrar  os  profetas  citados  aqui,  faz-me lembrar  os
fariseus. Os fariseus eram um partido do tempo de Jesus e até de antes dele. Um
partido  cheio  de  discurso,  lembrava  os  sofistas  gregos,  Dr.  Antônio  Jorge.  Não
interessava  a  verdade,  mas  o  bom  discurso,  Felipe  Attiê.  Não  precisava  haver
verdade no discurso. Se o discurso encantasse as massas, se fosse recebido por
elas,  era  isso  que  interessava  aos  sofistas.  Para  o  fariseu  também.  Jesus  os
denunciou, quem tiver curiosidade pode pesquisar o capítulo 23 de Mateus: façam
tudo que eles mandarem, mas não imitem as obras deles, porque falam mas não
fazem. São como sepulcros caiados: por fora branquinho, por dentro podres. Então,
não podemos seguir esse discurso do sofista, do fariseu. Jesus os denunciou e disse
que eles impunham pesados fardos aos homens e às mulheres.  Mas nem com o
dedo  eles  queriam  mover  esses  fardos.  Imaginem,  o  Pimentel  está  pagando
R$40.000,00 para o ministro vir aqui fazer consultoria, como acontecia com o José
Dirceu, que era ministro da Casa Civil  e aceitava fazer consultorias. Assim são os
sofistas, assim são os fariseus. Eles querem dizer o que temos que fazer. Enquanto



2607
____________________________________________________________________________

isso,  os  tesoureiros  estão  metendo  a  mão  no  dinheiro.  Eles  querem  falar  em
financiamento  público  de  campanha,  enquanto  metem  a  mão.  Já  vai  começar
novamente o “pampulhoduto”. Aí o esquema é com a Andrade Gutierrez. Já tivemos
quase 40 termos aditivos para a Pampulha e nada acontece.

Vou conceder um aparte aos deputados Mourão e Bechir, mas, antes, não posso
deixar de ler essa pérola. O relator do projeto da reforma, deputado Rogério Correia.
“Queria chamar a atenção para a importância que tem essa Secretaria de Recursos
Humanos.  Fiz  o  parêntese porque  nunca na história  de  Minas Gerais,  o  servidor
público teve uma secretaria para si. Nós, do Partido dos Trabalhadores, fizemos isso
para o trabalhador, para o servidor público, porque antes...”. E aí, presidente, estou
apresentando um requerimento para retirar essa fala do deputado Rogério Correia,
porque ela é carregada de racismo e preconceito. Ele disse que o governo anterior
judiava. Essa é uma palavra cheia de preconceito. Judiar era fazer com o judeu o que
ele merecia. Isso é do nazismo, é da inquisição, era colocar o judeu na judiaria para
ele ser judiado. Então estou apresentando um requerimento para que seja retirado
dos anais da Assembleia Legislativa esse termo preconceituoso do deputado Rogério
Correia. Então, o governador Pimentel apresenta ao servidor público do Estado de
Minas Gerais  a sua secretaria.  Não demorou uma semana,  enquanto o deputado
Rogério  Correia  demora  50  dias  para  dar  um  parecer.  Mas  o  Pimentel,  em  uma
semana, vetou a secretaria do servidor. Ah, não aguento isso.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Deputado João Leite,  V. Exa. está
fazendo comentários interessantes.  Primeiro quero aproveitar  a  oportunidade para
dizer  que  não  concordamos  com  a  decisão  da  Mesa  e  vamos  recorrer.
Apresentaremos a fundamentação no momento adequado.

Deputado, ontem V. Exa. ouviu quando dissemos que, em nossa questão de ordem,
estávamos acompanhados, entre outros, por Hely Lopes Meirelles, Norberto Bobbio,
Celso Antônio Bandeira de Mello e tantas outras pessoas que são os luminares do
direito  administrativo e do direito  constitucional  no  Brasil.  Quero ler  um trecho do
jornal Estado de S.Paulo de ontem, que fala o seguinte, referindo-se ao PT: “Coerente
com a sua própria práxis, os petistas querem deixar nas costas do governo o ônus
das medidas impopulares necessárias à correção dos seus próprios erros na gestão
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econômico-financeira do País e reservar-se o direito ao bônus de manter o discurso
populista de defesa incondicional dos benefícios sociais”. Continua o comentário do
jornal:  “O  texto  do  manifesto  do  PT  é  cinicamente  claro.  É  imprescindível
compreender que nossa energia criadora e nossa capacidade de atrair a juventude se
sustentam na utopia e no futuro e não devem se limitar, como o governo tem que
fazer,  aos  limites  do  que  o  orçamento  impõe”.  Esse  é  o  manifesto  do  PT.  Em
português claro: orçamento? Ora, o orçamento. Fique o governo com as vaias do
mundo real, que nós ficamos com os aplausos – e os votos – para o discurso da
utopia.

O deputado João Leite – Sofista.
O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)*  –  Pois,  é.  Mas  gostaria  também,

deputado João Leite,  nesta  oportunidade,  de  lembrar  a  publicação  do  Estado de
Minas: “Banco Central. Minas teve o maior superávit do país em 2014”. Por que vou
ler esse trechinho? Porque estamos cansados de ouvir o governo Pimentel, do PT, e
todos os deputados do seu partido dizerem aqui que o governo passado deixou um
déficit muito grande e um rombo de 7 bilhões, e assim por diante. Vamos ler o texto
sobre o Banco Central do Brasil. (– Lê:)

“Minas Gerais teve, em 2014, o melhor balanço das contas públicas de todo o País,
de acordo com levantamento feito pelo Banco Central. Minas apurou superávit de 3,1
bilhões no ano passado”. No ano passado, 2014. “Além de Minas, só o Rio Grande de
Sul apresentou superávit fiscal, em 2014, de R$975.000.000,00. O relatório do Banco
Central destaca que o superávit obtido em Minas refletiu, quase na sua totalidade, a
expansão da economia de gastos feita pelo governo estadual no último ano”.

E  a  última  consideração,  deputado  João  Leite.  “Ainda  segundo  o  estudo  da
autoridade monetária (...)”, Banco Central, “(...) houve uma grande deterioração das
contas  públicas  no  país,  no  ano  passado.  O  déficit  primário  global  dos  estados,
capitais e principais municípios do País atingiu R$10.700.000.000,00, uma reversão
diante do superávit que havia sido obtido em 2013, de R$17.700.000.000,00. Todas
as regiões mostram piora no balanço de 2014, com redução do superávit de um ano
para o outro no Sul e no Centro-Oeste, e déficits, em lugar de saldos positivos, no
Sudeste  e  no  Nordeste.  O  Norte  ampliou  a  situação  deficitária  que  havia  sido
observada em 2013”.
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Li  o primeiro trecho porque o próprio PT quer jogar todos os ônus em cima do
governo passado e ficar  com os  bônus.  Como foi  publicado aqui,  e  V.  Exa.  está
vendo,  Minas Gerais  teve  o  maior  superávit  de  todos os estados brasileiros.  E  o
superávit do governo federal está mergulhando de cabeça para baixo. Isso está claro
aqui, com todas as letras. Obrigado pelo aparte, deputado João Leite.

O deputado João Leite – Obrigado,  deputado Bonifácio Mourão.  Sabia que seu
aparte seria feito com brilhantismo. O PT está sendo conhecido agora como o partido
do desemprego. Vejam a situação do Brasil: agora o PT carregará 68 mil servidores
da educação para a rua.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Deputado João Leite, vou mudar um
pouquinho o assunto, porque quero falar algo muito interessante. As pessoas que me
conhecem  sabem  que  não  tenho  motivos  para  fazer  perseguição  pessoal,  Sr.
Presidente. Mas, em tempos de crise, com o Estado tão apertado, como têm falado
os petistas e o governador, não era hora de fazer estrepolia com o dinheiro público.
Sabe o que aconteceu no último domingo, Sr. Presidente? O senhor governador saiu
de sua residência oficial, acompanhado da primeira-dama, de helicóptero, e foi fazer
uma  visita  ao  Museu  do  Inhotim,  no  domingo.  Até  aí,  tudo  bem,  o  governador,
autoridade máxima do Estado, resolveu pegar o helicóptero do Estado e saiu com sua
esposa, só os dois, num helicóptero em que cabem cinco ou seis pessoas, e foram
visitar Inhotim. O que mais me surpreende é que chegou, logo depois, um segundo
helicóptero.  Sabem  de  quem?  Do  presidente  da  Cemig.  Houve  um  encontro  de
helicópteros. Chegou, então, o presidente da Cemig, deputado João Leite, num outro
helicóptero  com  a  sua  esposa.  A  primeira-dama  da  Cemig  estava  também
acompanhada do presidente da Cemig, num outro helicóptero.

O deputado João Leite – Esse é o verdadeiro choque de indigestão.
O  deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  –  No  domingo,  chegaram  dois

helicópteros do governo do Estado no Museu do Inhotim. Não estou aqui para fazer
questionamento se deveriam ou não ter feito isso, mas, no mínimo, diz o bom senso
que  eles  deveriam  ter  ido  juntos  em  apenas  uma aeronave.  São  tão  amigos.  O
presidente  da  Cemig  foi  secretário  executivo  do  Ministério  de  Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, do qual o ministro era o Fernando Pimentel. Faltou o
Zezé Perrella.
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O deputado  João  Leite  –  O  ministro  era  o  Fernando  Pimentel.  Faltou  o  Zezé
Perrella, apoiador do PT.

O presidente  –  João  Leite,  seu  tempo que está  cedido  a  ele  é  de  apenas  45
segundos.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* – Combinado. Quarenta e cinco é um
número bom. Mas então, deputado João Leite, só para marcar essa posição, porque
é muito triste, deputados e deputadas. Não vou falar nomes para não virem com o
164 novamente. Mas, em tempo de crise, um governador ir passear no Inhotim com
sua esposa em um helicóptero e, em outro helicóptero, o presidente da Cemig com a
primeira-dama da Cemig não está legal. Mais uma vez é aquilo que algumas pessoas
têm-nos  dito  aos  quatro  cantos:  é  a  famosa  esquerda  caviar.  Muito  obrigado,
deputado João Leite.

O deputado João Leite – Presidente, encerro dizendo que não queremos guerra
contra o PT, esse partido em tempo de guerra.

Questão de Ordem
O deputado João Leite – Peço o encerramento de plano da reunião por falta de

quórum.
O presidente – Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, a

presidência  solicita  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para  a
recomposição de quórum.

O secretário (deputado Ricardo Faria) – (– Faz a chamada.)
O presidente – Responderam à chamada 9 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,
em  turno  único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  22.620,  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  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já
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publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

* – Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 992/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação Recanto Ozanan, com sede no Município de Cruzília.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/4/2015  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  992/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação Recanto Ozanan, com sede no Município de Cruzília.
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. 36, inciso III, veda a
remuneração de seus dirigentes, conselheiros, associados, instrutores, benfeitores ou
equivalentes, por  qualquer forma ou pretexto; e o inciso IV do mesmo dispositivo
determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado a entidade congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade de São
Vicente de Paulo, com personalidade jurídica, sede e atividades preponderantes no
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Estado,  preferencialmente  no  Município  de  Cruzília,  e  registrada  no  Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 992/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Geraldo  Pimenta  –

Isauro Calais.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.112/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de  utilidade  pública  a  Associação  Comando  do  Riso,  com  sede no  Município  de
Estiva.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  18/4/2015  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 1.112/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comando do Riso, com sede no Município de Estiva.
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. 19
veda a remuneração de seus dirigentes, sob qualquer forma; e o art. 64 determina
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que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a
entidades congêneres, preferencialmente com sede no Município de Estiva.

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

Projeto de Lei nº 1.112/2015 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Geraldo  Pimenta,  relator  –  Bonifácio  Mourão  –

Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 78/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado  Fred Costa,  o  Projeto  de  Lei  nº  78/2015 “determina  o
registro prévio das pessoas autorizadas a ingressar nos estabelecimentos públicos e
privados de ensino do Estado”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  27/2/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de
Segurança  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 estabelece o art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que proposição idêntica tramitou nesta Casa na

legislatura anterior, a saber, o Projeto de Lei nº 3.788/2013, ocasião em que a matéria
recebeu  parecer  pela  constitucionalidade  desta  comissão.  Entretanto,  ao  refletir
novamente sobre o  tema,  vislumbramos outros aspectos de natureza jurídica que
devem ser mencionados.

O objetivo dessa medida, nos termos da justificativa apresentada pelo autor, é evitar
o  ingresso  de  pessoas  estranhas  ao  ambiente  escolar  e,  desse  modo,  impedir
episódios de violência como o ocorrido na Escola Municipal Tasso da Silveira, em
Realengo, na cidade do Rio de Janeiro.
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O projeto de lei em análise propõe um procedimento que, em resumo, consiste no
registro dos pais, responsáveis legais e demais pessoas autorizadas a ingressar no
estabelecimento de ensino para tratar de assuntos de interesse do aluno matriculado.
Ainda  conforme  o  referido  projeto  de  lei,  tais  informações  seriam  colhidas  no
momento da matrícula e ficariam acessíveis aos servidores encarregados do controle
do ingresso de pessoas no estabelecimento.

Não  obstante  o  mérito  da  iniciativa,  o  projeto  de  lei  em  tela  apresenta  vícios
insanáveis  de  natureza  jurídico-constitucional  e  legal,  que  passaremos,  agora,  a
analisar.

Em primeiro lugar, a proposição cuida de instituir um procedimento administrativo,
iniciativa que configura atribuição típica do Poder Executivo, detentor da competência
constitucional para realizar tais ações de governo. Assim, a apresentação de projetos
de lei tratando de temas dessa natureza constitui iniciativa inadequada.

Já  decidiu  o  Supremo  Tribunal  Federal  que  ofende  o  princípio  da  reserva  de
administração, decorrência do princípio da separação de Poderes (disposto no art. 2º
da Constituição da República), o ato normativo emanado do Poder Legislativo, fruto
de iniciativa parlamentar, que suprime a margem de apreciação do chefe do Poder
Executivo na condução da administração pública (ADI 3343, relator p/ o acórdão: min.
Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 1º/9/2011, DJE 21-11-2011).

É importante salientar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na discussão das
políticas públicas a serem implantadas em nosso Estado.  Esse tipo de legislação
estabelece  a  estrutura  do  arcabouço  jurídico  sobre  o  tema,  instituindo  objetivos,
diretrizes e estratégias amplas de implementação.

Todavia,  em se tratando de um procedimento  administrativo,  com recortes mais
pontuais  e  específicos,  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  desse  tipo  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
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jurídico com normas meramente autorizativas, de efeito inócuo e, muitas vezes, sem
a menor condição de serem implementadas, por falta de recursos.

Nesse passo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 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.  Esta 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.  Deverão,  também,  ser  acompanhados  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 com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Dessa  forma,  não  vislumbramos  a  possibilidade  de  esta  Casa  legislar  sobre  a
matéria.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 78/2015.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Geraldo  Pimenta  –

Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 87/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 87/2015 torna obrigatória a
presença de farmacêutico responsável nos quadros das empresas transportadoras de
medicamentos e de insumos farmacêuticos.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 28/2/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre a sua
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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  as  empresas  que  realizam  o  transporte  terrestre,

ferroviário, aéreo e fluvial de medicamentos e insumos farmacêuticos a terem como
responsável técnico, no mínimo, um farmacêutico.

Segundo  o  autor,  o  farmacêutico  seria  um  profissional  indispensável  nas
transportadoras  de  medicamentos  e  insumos  para  a  saúde  porque  garantiria  a
manutenção da qualidade e da integridade desses produtos. O autor também alega
que a aquisição e a distribuição com segurança desses produtos constituem um dos
pilares da assistência e proteção à saúde.

Observamos, inicialmente,  que o objeto do projeto de lei  não se encontra entre
aqueles de iniciativa privativa, indicados no art.  66 da Constituição do Estado, de
modo que, quanto ao critério de iniciativa, não vislumbramos óbice à deflagração do
processo legislativo por iniciativa parlamentar.

De acordo com o art. 24, inciso XII, da Constituição da República, a proteção e a
defesa da saúde são matérias de competência legislativa concorrente da União, dos
estados e do Distrito  Federal.  Por  seu turno,  a Constituição Estadual,  no art.  61,
inciso  XVIII,  estabelece  que  cabe  à  Assembleia  Legislativa,  com  a  sanção  do
governador, dispor sobre a matéria de legislação concorrente.

Entretanto, apesar de os estados serem dotados de competência concorrente para
legislar  sobre  o  assunto,  dispõe  o  texto  constitucional  que é  atribuição  da União
estabelecer as normas gerais sobre a matéria. Dessa forma, foi a União que editou a
Lei Federal nº 9.782, de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e
cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Em seu art. 2º, III, a referida
lei  atribui  à  União,  no  âmbito  do  Sistema  Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  a
competência para normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços
de interesse para a saúde. Determina, ainda, no seu art. 7º, que compete à Anvisa
proceder à implementação e à execução do estabelecido naquele dispositivo.

Consoante o art. 2º do Regulamento da Anvisa, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de
16/4/1999, a agência tem por finalidade promover a proteção da saúde da população
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por  meio  do  controle  sanitário  da  produção  e  da  comercialização  de  produtos  e
serviços submetidos à vigilância sanitária, incumbindo-lhe, respeitada a legislação em
vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. O art. 4º desse decreto afirma que “consideram-se bens e produtos
submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência os medicamentos de uso
humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias”. Dessa
forma,  quanto  aos  aspectos  que  tratam  da  fiscalização,  normatização  e  controle
referentes à segurança de medicamentos e insumos farmacêuticos, incluindo o seu
transporte, não há espaço para o Estado legislar, uma vez que a norma geral atribui
essa competência à União.

Ressalte-se,  ainda,  que  o  conteúdo  do  projeto  em  análise  em  nada  inova  o
ordenamento jurídico, pois a presença de farmacêutico nas empresas que realizam o
transporte  de medicamentos e  insumos farmacêuticos já  é obrigatória  conforme o
disposto no inciso IX do art. 1º da Portaria da Anvisa nº 1.058, de 29/12/1998. Esse
inciso  determina  que  as  transportadoras  comprovem  a  presença  de  “profissional
competente  (farmacêutico)  para  a  verificação  e  controles  necessários”  a  fim  de
obterem autorização para funcionar.

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 87/2015.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Geraldo  Pimenta  –

Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 165/2015

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  62/2011,  “cria  a  Política  Estadual  de
Antipichação e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  05/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às
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comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso III,
alínea “a”, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Cumpre ressaltar  que  proposição  de  conteúdo  idêntico  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura passada, sob o nº 62/2011, ocasião em que a Comissão de Constituição e
Justiça emitiu parecer sobre a matéria. Como não houve alterações constitucionais
supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto, ratificamos o
posicionamento expressado anteriormente e reproduzimos a argumentação jurídica
apresentada na ocasião:

“O projeto de lei em análise propõe a instituição de uma política que visa a conter a
poluição visual provocada pela pichação nos estabelecimentos do Estado.

No Brasil, a pichação é considerada vandalismo e crime ambiental, nos termos do
art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a Lei dos Crimes Ambientais, que
estipula pena de detenção de três meses a um ano e multa, para quem pichar, grafitar
ou  por  qualquer  meio  conspurcar  edificação ou monumento urbano.  A referida  lei
também prevê a aplicação de penas alternativas,  como o fornecimento de cestas
básicas ou a prestação de serviços comunitários pelo infrator.

Trata-se, portanto, de matéria afeta à competência estadual, uma vez que o art. 24,
inciso  VIII,  define  a  competência  concorrente  do  Estado  para  legislar  sobre
responsabilidade por  dano ao meio ambiente,  a bens e direitos  de valor artístico,
estético e histórico. A poluição visual se insere, pois, dentro da proteção ambiental.

Como já foi ressaltado por esta comissão em outras oportunidades, as proposições
legislativas  que  visam  a  instituir  políticas  não  podem,  por  um  lado,  ser
excessivamente  genéricas,  de  forma  a  se  assemelhar  a  meras  declarações  de
intenções, nem, por outro lado, ser muito específicas, detalhando a ação do Executivo
e  configurando  programas  a  serem  implementados  por  esse  Poder.  Nesse  caso,
estaria  a  proposição  eivada  de  vício  de  iniciativa,  pois  que  não  pode  o  Poder
Legislativo  impor  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de  programas  detalhando
demasiadamente ações inerentes à sua atuação administrativa.
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Entendemos, no caso em questão, que o projeto de lei em análise se enquadra, em
linhas gerais, dentro de limites aceitáveis para a instituição de uma política pública.
Em suma, a proposição estabelece limites e define diretrizes a serem adotadas pelo
Estado no desenvolvimento de uma política pública. Destaque-se, contudo, que nela
há  dispositivos  que  extrapolam  um  pouco  esses  limites,  devendo,  pois,  ser
suprimidos, o que fazemos por meio de emendas, ao final apresentadas.

Por  ora,  limitamo-nos  a  apontar  os  vícios  existentes  no  projeto  em  exame e  a
apresentar emendas que o aprimoram sob a ótica jurídica, cabendo à comissão de
mérito aperfeiçoar-lhe o conteúdo.

No que toca  aos  aperfeiçoamentos  que julgamos  necessários  para  aprimorá-lo,
apresentamos a Emenda nº 1, que propõe a supressão do parágrafo único do art. 1º
da  proposição.  Tal  dispositivo  determina  que  a  política  antipichação  deverá  ser
implementada  pelo  Poder  Executivo  em  articulação  com  os  municípios.  Como já
adiantamos, não compete ao Poder Legislativo determinar regras explícitas a serem
desempenhadas pelo Executivo. Ademais, a parceria com os municípios não pode ser
uma imposição ao Executivo  para que este Poder  desempenhe qualquer  política.
Essa parceria decorre  da conveniência do  Poder  Executivo  e se dá  por  meio de
convênios ou de outros instrumentos jurídicos que dispensam autorização legislativa.

Propomos, ainda, por meio da Emenda nº 2, a supressão do art. 6º do projeto de lei
em exame, o qual estabelece prazo para que o Poder Executivo execute o seu poder
de regulamentar a lei. Consideramos que tal regra fere o princípio da separação de
Poderes, motivo pelo qual deve ser retirada do texto”.

Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  165/2015  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  a  seguir
redigidas.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o parágrafo único do art.1º.

EMENDA Nº 2
Suprima-se o art. 6º.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.
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Leonídio  Bouças,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Geraldo  Pimenta  –
Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 302/2015
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela,  decorrente  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.596/2011, “altera o art. 1º da Lei nº 6.689, de
14  de  novembro  de  1975,  que  dispõe  sobre  a  identificação  dos  estudantes  do
Sistema Educacional de Ensino e dá outras providências.”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 12/3/2015,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto sob comento acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei nº 6.689, de 1975,

que dispõe sobre a identificação dos estudantes do Sistema Educacional de Ensino e
dá outras providências, criando o Cadastro Estadual dos Estudantes – CEE –, no
âmbito da Secretaria de Estado de Educação. O citado cadastro conterá os dados
dos alunos regularmente matriculados, devendo as escolas da rede pública e privada
promover sua atualização, na forma do regulamento. As associações e agremiações
estudantis  serão  credenciadas  junto  ao  CEE  para  acessar  as  informações  nele
contidas e efetuar a expedição das carteiras de identificação dos estudantes. E, por
fim, os estabelecimentos de entretenimento e os promotores de eventos culturais,
esportivos  e  de  lazer  terão  acesso  ao  cadastro  em  questão  para  verificar,  pela
internet, a veracidade das carteiras apresentadas, tanto para a venda do ingresso,
que conterá a certificação digital, quanto para o acesso do estudante.

Primeiramente, temos a esclarecer que o Projeto de Lei nº 1.596/2011, que deu
origem à proposição em estudo, foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de
Educação para  que esta  prestasse informações acerca  do  assunto,  tendo aquele
órgão se manifestado contrariamente ao projeto. Informou que não há, atualmente,
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um sistema disponível que pudesse ser adaptado para as finalidades do CEE, sendo
necessários,  para  a  criação  de  um  novo  sistema  eficaz,  um  grande  aporte  de
recursos e grandes esforços administrativos.

Passamos, então, à análise da proposição.
Diante das pretensões do projeto, vê-se primeiramente que ele cria obrigação para

o Poder Executivo, especialmente para a Secretaria de Estado de Educação, ferindo
o princípio  da  separação  de Poderes  consagrado em nossa Constituição Federal
como princípio fundamental da República Federativa do Brasil.

Ao analisarmos a Constituição Estadual, na seção que trata do Poder Executivo,
podemos observar que o art. 90 prevê como competência privativa do governador o
exercício  da  direção  superior  do  Poder  Executivo  (inciso  II)  assim  como  a
competência para dispor,  na forma da lei,  sobre a organização e atividade desse
Poder (inciso XIV).

Corroborando o entendimento apresentado, trazemos jurisprudência do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais:

“(...)  A lei  de iniciativa do Poder Legislativo municipal,  que obriga o Executivo a
publicar na internet  informações sobre as  atividades da administração,  resulta em
violação ao princípio da separação dos Poderes previsto no art. 2º da Carta Magna, e
nos  artigos  6º  e  173  da  Constituição  Estadual,  pois  estabelece  subordinação
hierárquica  de  um  Poder  a  outro.  Compete  privativamente  ao  Poder  Executivo  a
iniciativa de lei  que estabeleça acréscimo de gastos  não previstos  no orçamento.
(Processo  nº  1.0000.07.457143-1/000(1)  des.  relator  Alvimar  de  Ávila;  DJMG  de
30/7/2008)”

No  tocante  à  matéria,  cumpre  elucidar  que,  com  o  advento  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que visa,
entre outros objetivos, à ação planejada e transparente da administração pública e a
prevenção de riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, o momento exige
reflexão sobre o papel da peça orçamentária como instrumento de planejamento das
ações do governo, não se criando despesas que não serão cumpridas pela falta de
receita própria.
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A Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo que versa sobre a despesa pública,
prevê que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento da despesa deverá ser acompanhado:

1 – de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
entrar em vigor e nos dois subsequentes;

2 – 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 com a Lei de Diretrizes Orçamentárias ( art. 16).

Prevê ainda em seu art. 15 que serão consideradas não autorizadas, irregulares e
lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que
não atendam às exigências anteriormente citadas.

Assim sendo, entendemos que o projeto em estudo não deve prosperar nesta Casa
Legislativa.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 302/2015.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.
Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Geraldo Pimenta – Elismar

Prado – Antônio Jorge.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 304/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  fruto  do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.823/2011, “dispõe sobre a emissão, pelas
unidades públicas de saúde do Estado de Minas Gerais, do Certificado Internacional
de Vacinação e Profilaxia e dá outras providências”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/3/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Saúde,  nos  termos  do  art.  188  do
Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do
mencionado regimento.
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Fundamentação
O projeto de lei em análise torna obrigatória a emissão, pelas unidades públicas de

saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais,  do  Certificado  Internacional  de  Vacinação  e
Profilaxia – CIVP – e também a afixação de cartazes, faixas ou qualquer outro meio
que informe sobre a disponibilização desse serviço por essas unidades.

Nos termos da justificação da matéria, atualmente o CIVP só é emitido nos Centros
de Orientação de Viajantes da Anvisa em portos, aeroportos e fronteiras. O objetivo
da proposição é permitir que brasileiros que vão viajar para o exterior tenham mais
acesso  ao referido  certificado,  documento  de  saúde obrigatório  para  ingresso em
alguns países.

Vale ressaltar que matéria semelhante já tramitou nesta Casa, na forma do Projeto
de Lei nº 1.823/2011. Em nosso sentir, porém, a proposição apresenta vícios jurídicos
insuperáveis quanto à iniciativa legislativa.

O  Certificado  Internacional  de  Vacinação  e  Profilaxia  é  um  documento  que
comprova a vacinação contra a febre amarela ou outras doenças, e sua exigência
está  prevista  no  Regulamento  Sanitário  Internacional  –  RSI  2005.  No  site da
Organização Mundial de Saúde é possível consultar a lista dos países que o exigem.

No Brasil, o CIVP é exigido conforme o Decreto nº 87, de 15/4/1991, somente para
entrada em território nacional de viajantes internacionais procedentes de áreas de
ocorrência de febre amarela que apresentem risco para disseminação internacional
da doença.

Trata-se,  portanto,  de  assunto  que  possui  claro  interesse  nacional  e  que  tem
repercussão  direta  no  cumprimento  de  obrigações  internacionais  assumidas  pelo
Estado brasileiro.

Assim,  parece-nos  que  a  extensão  da  possibilidade  de  emissão  do  cartão  de
controle  para  todos  os municípios  do  Estado deve vir  acompanhada  de medidas
gerenciais  que  assegurem  o  controle  sobre  esses  cartões,  cabendo  ao  Poder
Executivo, no exercício da função administrativa, em vista das condições fáticas de
cada realidade, avaliar qual a melhor maneira de oferecer o serviço à população.

Adicionalmente e em reforço a essa argumentação, lembramos que o Centro de
Orientação ao Viajante é um serviço de saúde credenciado por autoridade do Poder
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Executivo Federal, nos termos do art. 3º da RDC nº 21, de 2008, da Anvisa. Com
efeito,  a  Lei  Federal  nº  9.782,  de  26  de  janeiro  de  1999,  que  define  o  Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária  e cria  a Agência Nacional  de Vigilância Sanitária,
estabelece  que  compete  à  Anvisa  estabelecer  normas,  propor,  acompanhar  e
executar as políticas, diretrizes e ações de vigilância sanitária.  Uma vez que cabe
àquela autarquia definir a forma de emissão do CIVP, entendemos que interferir nesse
serviço por meio da criação de normas pode contrariar a lógica de funcionamento do
Sistema Único de Saúde.

Assim, do ponto de vista jurídico, embora meritório, o projeto em exame padece de
vício insuperável. A deflagração do procedimento legislativo com vistas à imposição
de  deveres  no  âmbito  da  administração  direta  do  Poder  Executivo  depende  da
discricionariedade política do governador do Estado, que dispõe de liberdade para
modificar  a  estrutura  orgânica  da  administração pública,  observados os  princípios
constitucionais que norteiam essa atividade. A razão de ser desse comando é que o
Executivo,  por  estar  diretamente  ligado  à  execução  das  normas  jurídicas,  possui
maior  acesso  a  informações  necessárias  à  melhor  realização  dos  objetivos
constitucionais.

A  partir  do  exposto,  constata-se  que  a  proposição  em  análise  não  está  em
consonância com os ditames legais.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 304/2015.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2015
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Geraldo  Pimenta  –

Isauro Calais.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 999/2015

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe, resultante
do desarquivamento do 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”.
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Publicada no  Diário  do Legislativo de  11/4/2015,  a proposição foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do
mencionado Regimento.

Fundamentação
Inicialmente, cabe registrar que a matéria já foi examinada na legislatura passada

por  esta  comissão,  quando  da  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  89/2011,  tendo
recebido parecer pela 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,  vazado  nos
seguintes termos:

“O projeto de lei em tela pretende instituir a alíquota de 1% para o imposto incidente
sobre a propriedade de veículo movido a motor elétrico.

Ao justificar a proposta, o autor alega que, embora ainda não exista oferta comercial
de  automóveis  elétricos  de  passeio,  a  instituição de uma alíquota  inferior  para  o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – desses veículos pode
tornar-se um importante incentivo à produção e à expansão desse mercado.

Além  disso,  deve-se  levar  em  conta  que  a  adoção  de  medidas,  ou  mesmo a
implementação de incentivos de natureza fiscal, com o propósito de criar condições
economicamente favoráveis ao desenvolvimento da tecnologia do motor automotivo
elétrico  em  Minas  Gerais,  encontra-se  em  plena  consonância  com  a  política  de
proteção ao meio ambiente, pois trata-se de um tipo de energia não poluidora.

O  IPVA é  um  imposto  previsto  no  art.  155  da  Constituição  da  República,  cuja
instituição encontra-se na órbita de competência do Estado.

Além disso, pode-se constatar que a redução da carga tributária incidente sobre o
automóvel com motor elétrico já foi implementada por várias unidades da Federação.
No Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e
Sergipe a propriedade dos veículos elétricos é isenta do IPVA. Já no Mato Grosso do
Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, a alíquota do IPVA para tais automóveis é reduzida.
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Em Minas Gerais, foi editada a Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre o fato
gerador  do  imposto,  a  base  de  cálculo,  as  alíquotas,  os  casos  de  isenção  e  de
parcelamento do imposto.

Observa-se que a referida norma jurídica estabeleceu a alíquota de 4% do IPVA
para os veículos de uso misto e os utilitários e de 3% para caminhonetes de carga e
furgão, sendo que a alíquota de 1% para automóveis com motor elétrico realmente
constitui  um  incentivo  para  o  desenvolvimento  tecnológico  e  a  opção,  pelos
consumidores, por esse sistema de propulsão veicular.

Compete a esta Casa Legislativa dispor sobre a matéria, em consonância com o
preceito  constante  no  art.  61  da  Constituição  mineira,  não  existindo  nenhuma
vedação a que se instaure, no caso, processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Não  há  que  se  falar  em  perda  de  receita  ou,  mesmo,  limitação  para  a
implementação  das  medidas  cogitadas  no  projeto  em  face  do  disposto  na  Lei
Complementar nº 101, de 2000, uma vez que o Estado de Minas Gerais, atualmente,
não  arrecada  nenhum  recurso  relativo  à  propriedade  de  veículos  movidos  a
eletricidade”.

Por  fim,  cumpre-nos  esclarecer  que,  do  ponto  de  vista  da  técnica  legislativa,  o
projeto  de  lei  melhor  atenderia  ao  seu  propósito  se  simplesmente  acrescentasse
inciso ao art. 10 da Lei nº 14.937, visto que o caput desse artigo enuncia diretamente,
por intermédio de incisos, as categorias de veículos automotores com as respectivas
alíquotas  de  IPVA.  Além  disso,  a  expressão  “independentemente  da  categoria”,
constante na proposição, se nos afigura desnecessária, porquanto a simples menção
a veículo movido a energia elétrica engloba todas as categorias desse tipo de veículo.

Em razão dessas questões e visando atender à técnica legislativa, apresentamos o
Substitutivo nº 1, a ser formalizado na parte conclusiva deste parecer.

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

do Projeto de Lei nº 999/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o inciso X 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 – e dá
outras providências.
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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 inciso X:
“Art. 10 – (...)
X – 1% (um por cento) para veículo movido a eletricidade.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.
Leonídio  Bouças,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Geraldo  Pimenta  –

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 policiais militares que menciona, lotados na Cia. PM Ind. P. Cães,
pela atuação na ocorrência de 14/4/2015, em Sabará, que resultou na apreensão de
quantia em dinheiro (Requerimento nº 531/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com  a  Sra.  Evangelina  Castilho  Duarte,  desembargadora-
superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar, por seu trabalho de combate à violência contra a mulher (Requerimento nº
573/2015, da Comissão de Assuntos Municipais);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  18ª
Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
20/4/2015, em Poços de Caldas, que resultou na apreensão de 600 pedras de crack e
na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 580/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/4/2015, em Betim, que resultou
na  apreensão  de  armas  de  fogo,  munição  e  na  prisão  de  duas  pessoas
(Requerimento nº 581/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 21/4/2015,  em Divinópolis,  que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, carregadores de pistola, quantia
em dinheiro e na prisão de um homem (Requerimento nº 582/2015, do deputado
Cabo Júlio);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 60ª Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/4/2015, em Nova Serrana, que
resultou na apreensão de drogas,  objetos de valor  de procedência duvidosa e na
prisão de três pessoas (Requerimento nº 583/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  17/4/2015,  em  Patrocínio,  que
resultou na  apreensão de drogas  e  na prisão de sete pessoas (Requerimento nº
584/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2ª Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/4/2015, em Juiz de Fora, que
resultou na apreensão de drogas e na prisão de duas pessoas (Requerimento nº
585/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 9ª Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/4/2015, em Santos Dumont, que
resultou na apreensão de armas de fogo (Requerimento nº 586/2015, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/4/2015, em Juiz de Fora, que
resultou na apreensão de um adolescente, armas de fogo, dois coletes balísticos com
logomarca da PM e um blusão do Exército (Requerimento nº 587/2015, do deputado
Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  24/7/2015,  em  Ladainha,  que
resultou  na  apreensão  de  arma  de  fogo,  munição,  quantia  em  dinheiro,  drogas,
celulares e na prisão de um homem (Requerimento nº 599/2015, do deputado Cabo
Júlio);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados no 9º Departamento de Polícia
Civil  de  Uberlândia,  na 3ª  Delegacia  Regional  de Polícia  Civil  de Ituiutaba,  no 5º
Departamento de Polícia Civil de Uberaba e na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil
de  Uberaba,  pelo  exemplar  desempenho nas investigações iniciadas  em julho de
2014, que resultaram na prisão de uma quadrilha responsável por desvio de cargas
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em rodovias do Triângulo Mineiro (Requerimento nº 603/2015, do deputado Sargento
Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 17/4/2015, em Ribeirão das Neves,
que resultou na  apreensão de armas de fogo,  drogas,  uma balança de precisão,
quantia em dinheiro, munição e na prisão de um homem (Requerimento nº 614/2015,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/4/2015, em Betim, que resultou
na apreensão de três adolescentes, drogas, radiocomunicadores, armas brancas e
munição e na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 617/2015, do deputado Cabo
Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 55º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  21/4/2015,  em  Pirapora,  que
resultou na  apreensão de 32 tabletes  de  maconha e na  prisão de duas  pessoas
(Requerimento nº 620/2015, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 127ª Cia. e na 123ª Cia.
TM pela atuação na ocorrência em 23/4/2015, em Belo Horizonte, que resultou na
apreensão  de drogas,  balança de precisão,  material  para  embalagem  de  drogas,
quantia  em  dinheiro  e  na  prisão  de  um  homem  (Requerimento  nº  622/2015,  do
deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 1ª e na 3ª Cias. Rotam
e no BTL RPAER pela atuação na ocorrência em 16/4/2015, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de um menor e de drogas, armas de fogo, uma balança de
precisão,  quantia  em  dinheiro  e  na  prisão  de  três  homens  (Requerimento  nº
623/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  atuaram  na  ocorrência,  em
21/4/2015, em Oliveira, que resultou na apreensão de medicamentos escondidos na
carroceria de um caminhão e na prisão de um homem (Requerimento nº 624/2015, do
deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão
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de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  23/4/2015,  em  Governador
Valadares,  que  resultou  na  apreensão  de  explosivos,  objetos  de  valor,  munição,
armas e na prisão de duas pessoas (Requerimento nº 640/2015, do deputado Cabo
Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 24/4/2015,  em Uberlândia,  que
resultou  na  apreensão  de  30kg  de  cocaína  e  na  prisão  de  três  pessoas
(Requerimento nº 641/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 26/4/2015, em Belo Horizonte, que
resultou no fechamento de um laboratório de refino de drogas, na apreensão de um
menor,  drogas,  munição  e  quantia  em  dinheiro  e  na  prisão  de  dois  homens
(Requerimento nº 642/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/4/2015, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de armas de fogo e na prisão de três pessoas (Requerimento
nº 651/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  aplauso à  estudante  Mariana Vasconcelos  pela  conquista  do Prêmio  Call  to
Inovation 2015, promovido pela faculdade paulista Fiap (Requerimento nº 660/2015,
do deputado Ulysses Gomes);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Vitória  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 675/2015, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de Patos de Minas pelo aniversário desse
município (Requerimento nº 676/2015, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 20º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência  na  data  de  21/4/2015,  em  Pouso
Alegre, que resultou na apreensão de 10kg de maconha e na prisão de uma mulher
(Requerimento nº 677/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/5/2015, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, balança de precisão e na detenção de uma pessoa
(Requerimento nº 678/2015, do deputado Cabo Júlio);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 48º Batalhão
da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/4/2015, em Ibirité, que resultou
na apreensão de drogas, material para dolagem, armas de fogo e na prisão de quatro
pessoas (Requerimento nº 717/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão
da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/4/2015, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e na prisão de um homem
(Requerimento nº 718/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  aplauso aos  policiais  militares  que menciona,  lotados  na  15ª  Cia.  PM,  pela
atuação na ocorrência, em 23/4/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão
de um veículo e na prisão de um homem (Requerimento nº 719/2015, do deputado
Sargento Rodrigues);

de congratulações com a Associação Atlética Caldense, com sede em Poços de
Caldas,  pela  conquista  do  vice-campeonato  mineiro  de  2015  (Requerimento  nº
720/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  1ª
Companhia  Independente  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
1º/5/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de drogas e na prisão de
uma mulher (Requerimento nº 723/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º BPM e
na 4ª Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência,
em 1º/5/2015, em Juiz de Fora, que resultou na apreensão de um menor, armas e
drogas e na detenção de duas pessoas (Requerimento nº 724/2015,  do deputado
Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  12ª
Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
29/4/2015, em Açucena, que resultou na apreensão de armas, munição e quantia em
dinheiro e na prisão de um homem (Requerimento nº 725/2015, do deputado Cabo
Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  2ª
Companhia Independente da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/5/2015,
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em  Padre  Carvalho,  que  resultou  na  prisão  de  cinco  pessoas  (Requerimento  nº
726/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 57º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30/4/2015, em São Lourenço, que
resultou na apreensão de um menor,  quantia  em dinheiro,  drogas e veículo e na
prisão de um homem (Requerimento nº 727/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/5/2015, em Ipatinga, que resultou
na apreensão de drogas e balança e na prisão de um homem (Requerimento nº
728/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/5/2015, em Montes Claros, que
resultou na apreensão de drogas e de um menor (Requerimento nº  729/2015,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 44º Batalhão
de Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 2/5/2015,  em Mata Verde,  que
resultou na apreensão de 8kg de maconha e na prisão de um homem (Requerimento
nº 730/2015, do deputado Cabo Júlio);

de apoio aos professores do Estado do Paraná que sofreram com as ações de
repressão e violência policial enquanto exerciam democraticamente o direito de se
manifestarem (Requerimento nº 738/2015, da Comissão de Direitos Humanos);

de  congratulações  com  o  Sr.  João  Pedro  Stédile,  líder  do  Movimento  dos
Trabalhadores sem Terra, por receber a Medalha da Inconfidência, concedida pelo
governador  do  Estado  (Requerimento  nº  739/2015,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos);

de repúdio ao governo do Paraná pelas ações de repressão e violência policial em
manifestação dos professores (Requerimento nº 740/2015, da Comissão de Direitos
Humanos);

de aplauso aos membros da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, bem
como  ao  juiz  federal  Sérgio  Moro,  pela  excelência  no  desenvolvimento  dos
respectivos  trabalhos  na  operação  Lava  Jato,  como  verdadeiros  defensores  do
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interesse público no combate incansável  aos atos  de corrupção (Requerimento nº
749/2015, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Município de Santo Antônio do Grama pelas obras realizadas a partir
de 2013 (Requerimento nº 813/2015, da Comissão de Assuntos Municipais).



2634
____________________________________________________________________________

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Adalclever Lopes – 71 – 320 – 407 – 1505 – 1506 – 1585 – 1687 – 2260 – 2261

Agostinho Patrus Filho – 709 – 932 – 1364 – 1412 – 1679 – 1694 – 1699 – 1702 –

1706 – 1710 – 1712 – 1738 – 1741 – 1751 – 2123 – 2151

Alencar da Silveira Jr. – 71 – 200 – 370 – 407 – 409 – 418 – 424 – 429 – 430 – 434

– 442 – 449 – 450 – 475 – 477 – 485 – 486 – 538 – 540 – 542 – 545 – 716 – 726 –

727 – 728 – 729 – 734 – 736 – 737 – 905 – 932 – 933 – 940 – 942 – 953 – 1043 –

1065 – 1096 – 1411 – 1505 – 1506 – 1538 – 1544 – 1555 – 1749 – 2211 – 2213 –

2215 – 2260 – 2261 – 2312 – 2330

Anselmo José Domingos – 345 – 932 – 933 – 940 – 1068 – 1454 – 1604 – 1693 –

1967 – 2154 – 2169 – 2172 – 2192 – 2196 – 2197 – 2294 – 2296 – 2297 – 2298 –

2303 – 2305 – 2309 – 2310 – 2313 – 2314 – 2315 – 2316 – 2319 – 2321 – 2322 –

2325 – 2343 – 2344 – 2347 – 2348 – 2350 – 2353 – 2355 – 2356 – 2360 – 2361 –

2363 – 2365 – 2366 – 2369 – 2371 – 2377 – 2421 – 2423 – 2424 – 2431 – 2432 –

2435 – 2438 – 2440 – 2442 – 2443 – 2444 – 2445 – 2447 – 2448 – 2485 – 2505 –

2527

Antônio Carlos Arantes – 100 – 330 – 370 – 409 – 519 – 521 – 522 – 524 – 606 –

709 – 871 – 933 – 940 – 1044 – 1604 – 1643 – 1964 – 2389 – 2400

Antônio Jorge – 93 – 117 – 119 – 121 – 122 – 298 – 319 – 331 – 341 – 409 – 933 –

940 – 1461 – 1464 – 2560 – 2564 – 2565

Antonio Lerin – 714 – 940 – 1433
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Arlen Santiago – 129 – 196 – 328 – 372 – 445 – 455 – 473 – 552 – 553 – 564 – 587

– 589 – 612 – 614 – 816 – 837 – 843 – 845 – 853 – 868 – 869 – 940 – 961

Arlete Magalhães – 940

Arnaldo Silva – 84 – 86 – 130 – 134 – 135 – 940 – 1460 – 2392

Bonifácio Mourão – 366 – 433 – 728 – 729 – 733 – 734 – 735 – 736 – 737 – 738 –
900 – 902 – 903 – 904 – 905 – 906 – 933 – 940 – 956 – 958 – 981 – 1415 – 1428 –
1466 – 1535 – 1632 – 1633 – 1636 – 1638 – 1640 – 1641 – 1642 – 1644 – 1645 –
1649 – 1651 – 1652 – 1660 – 2208 – 2406 – 2408 – 2546 – 2591 – 2593 – 2607 –
2608

Bosco – 82 – 108 – 204 – 706 – 940 – 1444 – 1604 – 1965 – 2048 – 2551 – 2554 –
2556

Braulio Braz – 312 – 896 – 897 – 900 – 940

Cabo Júlio – 77 – 79 – 92 – 94 – 97 – 318 – 342 – 343 – 344 – 345 – 348 – 349 –
499 – 501 – 516 – 623 – 877 – 932 – 1069 – 1070 – 1071 – 1072 – 1090 – 1094 –
1204 – 1205 – 1206 – 1413 – 1452 – 1455 – 1603 – 1978 – 2373 – 2374 – 2375 –
2528 – 2532 – 2627 – 2628 – 2629 – 2630 – 2631 – 2632

Carlos Henrique – 432 – 467 – 471 – 577 – 585 – 590 – 602 – 607 – 807 – 816 –
818 – 846 – 849 – 856 – 866

Carlos Pimenta – 867 – 910 – 932 – 933 – 940 – 959 – 969 – 987 – 1000 – 1004 –
1013 – 1028 – 1075 – 1076 – 1079 – 1422 – 1423 – 1430 – 1449 – 1461 – 1470 –
1562 – 1568 – 1578 – 1579 – 1611 – 1691 – 2449
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Cássio Soares – 322 – 334 – 501 – 523 – 932 – 940 – 1425 – 1426 – 1427 – 1428 –
1434 – 1448 – 1605

Celinho do Sinttrocel – 316 – 346 – 861 – 933 – 940 – 1472 – 1627 – 1966 – 1967 –
1981 – 1985 – 2049 – 2376 – 2468 – 2477

Celise Laviola – 364 – 639 – 710 – 892 – 932 – 1477 – 1478 – 2387

Cristiano Silveira – 136 – 206 – 375 – 409 – 907 – 2391 – 2393 – 2394 – 2550

Cristina Corrêa – 409 – 636 – 638 – 639 – 640 – 641 – 2218

Dalmo Ribeiro Silva – 174 – 177 – 335 – 409 – 503 – 712 – 894 – 897 – 933 – 940 –
1069 – 1205 – 1207 – 1416 – 1450 – 1457 – 1462 – 1735 – 1736 – 1745 – 1747 –
1752 – 1754 – 1757 – 1758 – 1759 – 1760 – 1761 – 1762 – 1763 – 1764 – 1765 –
2048 – 2049 – 2119 – 2121 – 2122 – 2123 – 2125 – 2126 – 2127 – 2128 – 2130 –
2131 – 2133 – 2221 – 2222 – 2224 – 2225 – 2488 – 2631

Deiró Marra –  366 – 578 – 594 – 812 – 817 – 839 – 932 – 1468 – 1470 – 1471 –
1473 – 1600

Dilzon Melo – 364 – 369 – 899 – 932 – 933 – 1444 – 1518 – 1580 – 1583 – 1586 –
1650 – 1732 – 2395 – 2399 – 2401

Dirceu Ribeiro – 409 – 640 – 891 – 892 – 894 – 895 – 932 – 940 – 1098 – 1467 –
1476 – 1980 – 2222 – 2558

Douglas Melo – 882 – 932 – 940 – 1087 – 1603 – 1604 – 1968 – 1969 – 1976 – 1978
– 1980 – 1981 – 2193 – 2194 – 2195
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Doutor Jean Freire – 135 – 139 – 140 – 2393 – 2533

Doutor Wilson Batista – 83 – 107 – 932 – 933 – 2048

Duarte Bechir – 95 – 334 – 367 – 423 – 443 – 483 – 484 – 559 – 561 – 566 – 588 –
603 – 605 – 608 – 706 – 713 – 732 – 733 – 804 – 805 – 809 – 810 – 811 – 813 – 814
– 815 – 841 – 842 – 844 – 847 – 896 – 932 – 933 – 940 – 1080 – 1083 – 1084 – 1365
– 1503 – 1612 – 1722 – 1964 – 2196 – 2201 – 2211 – 2532 – 2600 – 2606

Durval Ângelo – 121 – 190 – 301 – 339 – 409 – 415 – 518 – 524 – 569 – 570 – 572 –
573 – 575 – 598 – 803 – 830 – 832 – 1601 – 1630 – 1637 – 1644 – 1653 – 1684 –
1971 – 1975 – 2220 – 2388 – 2397 – 2408 – 2588

Elismar Prado – 412 – 906 – 909 – 911 – 1437 – 1688 – 1697 – 1717 – 1720 – 1724
– 1726 – 1728 – 1730 – 1732

Emidinho Madeira – 364 – 409 – 718 – 940

Fabiano Tolentino – 933 – 2486

Fábio Avelar Oliveira – 610 – 932 – 940 – 2048

Fábio Cherem – 302 – 311 – 317 – 409 – 591 – 711 – 911 – 1590 – 1602 – 1715 –
1716 – 2048 – 2497 – 2502 – 2601

Felipe Attiê – 409 – 619 – 634 – 932 – 933 – 940 – 1619 – 1651 – 2378 – 2381 –
2383 – 2385 – 2409

Fred Costa – 98 – 323 – 324 – 327 – 419 – 422 – 425 – 447 – 451 – 452 – 454 – 489
– 491 – 835 – 860 – 864 – 870 – 872 – 877 – 926 – 932 – 933 – 940 – 954 – 960 –
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1026 – 2141 – 2146 – 2154 – 2156 – 2158 – 2166 – 2169 – 2171 – 2176 – 2181 –
2185 – 2187 – 2334 – 2359 – 2485 – 2489 – 2491 – 2493 – 2500

Geisa Teixeira – 2216 – 2220 – 2221

Geraldo Pimenta – 409

Gil Pereira – 492 – 933 – 940 – 1037 – 1453 – 1503 – 2302 – 2376 – 2483

Gilberto Abramo – 303 – 315 – 316 – 834 – 859 – 916 – 1099 – 2264

Glaycon Franco – 932 – 940 – 2566 – 2569 – 2570 – 2571

Gustavo Corrêa – 114 – 122 – 125 – 355 – 709 – 737 – 738 – 902 – 903 – 1508 –
1626 – 1647 – 1682 – 1685 – 1713 – 1734 – 1756 – 2120 – 2124 – 2128 – 2129 –
2133 – 2134 – 2135 – 2138 – 2140 – 2148 – 2149 – 2165 – 2209 – 2225 – 2228 –
2230 – 2380 – 2401 – 2410 – 2478 – 2553 – 2578 – 2595 – 2596 – 2602

Gustavo Valadares – 121 – 126 – 146 – 202 – 409 – 411 – 456 – 458 – 459 – 630 –
631 – 632 – 633 – 634 – 717 – 774 – 932 – 933 – 940 – 1013 – 1072 – 1073 – 1584 –
2385 – 2581 – 2609 – 2610

Hely Tarqüínio – 409 – 933 – 940

Inácio Franco – 933 – 940

Ione Pinheiro – 118 – 193 – 409 – 437 – 476 – 478 – 479 – 480 – 481 – 482 – 547 –
550 – 555 – 557 – 558 – 562 – 563 – 567 – 593 – 599 – 607 – 615 – 806 – 847 – 848
– 888 – 889 – 940 – 2048 – 2207 – 2209 – 2210 – 2211 – 2212 – 2529
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Iran Barbosa – 208 – 940 – 1093 – 2206 – 2212 – 2215

Isauro Calais – 375 – 502 – 508 – 940 – 965 – 969 – 1035 – 1036 – 1072 – 1458 –
1463 – 1466 – 2049

Ivair Nogueira – 346 – 409 – 933 – 940 – 1067 – 1455 – 1593 – 2049

João Alberto – 309 – 364 – 502 – 940 – 2049 – 2336 – 2498 – 2504 – 2506 – 2526

João Leite – 120 – 124 – 146 – 189 – 195 – 409 – 512 – 628 – 631 – 632 – 633 –
641 – 645 – 709 – 902 – 928 – 933 – 940 – 1067 – 1083 – 1102 – 1103 – 1104 – 1112
– 1435 – 1439 – 1442 – 1521 – 1523 – 1526 – 1536 – 1540 – 1542 – 1545 – 1548 –
1552 – 1553 – 1556 – 1557 – 1559 – 1563 – 1566 – 1575 – 1587 – 1614 – 1616 –
1639 – 1640 – 1641 – 1657 – 1662 – 1663 – 1971 – 1986 – 1989 – 1990 – 1994 –
1995 – 1999 – 2005 – 2202 – 2204 – 2229 – 2235 – 2395 – 2399 – 2564 – 2585 –
2596 – 2598 – 2605 – 2606 – 2608 – 2609 – 2610

João Magalhães – 932 – 940 – 1432 – 1513

João Vítor Xavier – 337 – 338 – 373 – 641 – 645 – 646 – 940 – 1075 – 1076 – 1115
– 2204 – 2492 – 2508 – 2521 – 2522 – 2526 – 2565

Lafayette de Andrada – 126 – 129 – 932 – 955 – 1416 – 1419 – 1635 – 1692 – 2487
– 2523 – 2524

Leandro Genaro – 625 – 629 – 932 – 940

Léo Portela – 93 – 114 – 201 – 307 – 409 – 417 – 428 – 502 – 629 – 706 – 838 – 929
– 930 – 940 – 1045 – 1066 – 1092 – 1596 – 1598 – 1631 – 1974 – 1975 – 2386 –
2387 – 2388 – 2389 – 2390
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Leonídio Bouças – 405 – 409 – 592 – 2375 – 2518 – 2525

Luiz Humberto Carneiro –  416 – 417 – 840 – 933 – 940 – 1068 – 2189 – 2190 –
2191 – 2192 – 2193 – 2266 – 2267 – 2311 – 2317 – 2318 – 2336 – 2337 – 2338 –
2339 – 2341

Marília Campos – 207 – 364 – 501 – 637 – 706 – 1473 – 1474 – 1475 – 1476 – 2482

Mário Henrique Caixa – 932 – 940 – 972 – 1055 – 1422 – 1434 – 1512

Missionário Marcio Santiago – 409 – 933 – 940 – 963 – 1414

Neilando Pimenta – 2420 – 2503

Noraldino Júnior – 108 – 199 – 345 – 409 – 419 – 422 – 629 – 716 – 894 – 933 –
940 – 961 – 963 – 966 – 967 – 1464 – 1465 – 1467 – 1468 – 1605 – 1965 – 2176 –
2185 – 2197 – 2375 – 2390 – 2451

Nozinho – 336 – 344 – 409 – 706 – 933 – 940 – 2532

Paulo Guedes – 470

Paulo Lamac – 366 – 409 – 638 – 1041 – 1085 – 1088 – 1089 – 1100 – 1103 – 1104
– 1105 – 1114 – 1118 – 1510 – 1514 – 2340 – 2467 – 2518 – 2548

Professor Neivaldo – 139 – 204 – 377 – 409 – 501 – 1088 – 1475 – 1629 – 2547 –
2549 – 2550

Ricardo Faria – 932 – 1417 – 1459 – 1460 – 1463
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Roberto Andrade – 308 – 409 – 932 – 940 – 1011

Rogério Correia – 132 – 193 – 198 – 208 – 504 – 509 – 718 – 726 – 727 – 728 – 906
– 932 – 933 – 943 – 945 – 973 – 975 – 977 – 978 – 979 – 982 – 1030 – 1032 – 1034
– 1046 – 1050 – 1053 – 1057 – 1061 – 1062 – 1079 – 1105 – 1418 – 1420 – 1421 –
1425 – 1429 – 1431 – 1436 – 1438 – 1448 – 1469 – 1473 – 1474 – 1530 – 1532 –
1567 – 1680 – 1692 – 1984 – 1996 – 2214 – 2219 – 2225 – 2227 – 2228 – 2555 –
2559 – 2563 – 2564 – 2568 – 2569 – 2598 – 2604

Rosângela Reis – 314 – 320 – 340 – 364 – 409 – 933 – 1463 – 2556 – 2559 – 2560

Sargento Rodrigues – 91 – 99 – 102 – 107 – 192 – 194 – 346 – 365 – 366 – 377 –
409 – 497 – 510 – 513 – 521 – 643 – 916 – 932 – 933 – 940 – 1069 – 1204 – 1205 –
1206 – 1207 – 1623 – 1988 – 1989 – 1990 – 2195 – 2197 – 2223 – 2224 – 2378 –
2528 – 2532 – 2567 – 2627 – 2629 – 2631

Thiago Cota – 497 – 932 – 933 – 940 – 1447 – 2335

Tiago Ulisses – 940 – 1436 – 1440 – 1441 – 1443 – 1445 – 1446 – 1511 – 1512 –
1515 – 1517 – 1519 – 1534 – 1578 – 1581 – 1582

Tito Torres – 321 – 405 – 409 – 543 – 932 – 933 – 940 – 1515 – 2381 – 2385 – 2386

Tony Carlos – 87 – 622 – 1205 – 1708 – 2139 – 2153 – 2630

Ulysses Gomes – 71 – 134 – 407 – 502 – 646 – 1505 – 1506 – 2118 – 2260 – 2261 –
2434 – 2630

Vanderlei Miranda – 409 – 515 – 518 – 519 – 714 – 1623 – 1686 – 1977 – 2387
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Wander Borges – 366 – 520 – 932 – 933 – 940 – 2571

Comissão de Administração Pública –  228 – 344 – 500 – 745 – 1173 – 1244 –
1605 – 2376

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 113 – 252 – 497 – 498 –
499 – 786 – 878 – 879 – 1149 – 1176 – 1178 – 1208 – 1235 – 1322 – 1347 – 1966 –
2105 – 2627 – 2633

Comissão de Constituição e Justiça – 155 – 157 – 159 – 161 – 167 – 172 – 222 –
242 – 260 – 284 – 288 – 388 – 393 – 395 – 398 – 525 – 527 – 531 – 656 – 659 – 662
– 666 – 670 – 674 – 675 – 679 – 681 – 684 – 688 – 692 – 696 – 698 – 701 – 703 –
759 – 761 – 767 – 791 – 797 – 1120 – 1121 – 1123 – 1125 – 1130 – 1133 – 1135 –
1164 – 1187 – 1191 – 1194 – 1198 – 1200 – 1202 – 1238 – 1308 – 1328 – 1358 –
1479 – 1483 – 1484 – 1487 – 1492 – 1664 – 1667 – 1670 – 1673 – 2006 – 2010 –
2013 – 2015 – 2018 – 2021 – 2026 – 2028 – 2031 – 2033 – 2036 – 2039 – 2042 –
2045 – 2071 – 2092 – 2377 – 2415 – 2611 – 2612 – 2613 – 2615 – 2617 – 2620 –
2622 – 2624

Comissão de Cultura – 244 – 344 – 741 – 752 – 882 – 1209 – 1219 – 1273 – 1299 –
1479 – 2072

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 108 – 109 – 165 – 244 –
622 – 781 – 882 – 1188 – 1196 – 1220 – 1275 – 1303 – 1965 – 1966 – 2073

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 230 – 283 – 655 –
1157 – 1252 – 1294 – 1605 – 1607 – 2376

Comissão de Direitos Humanos – 107 – 108 – 149 – 233 – 345 – 347 – 706 – 748 –
784 – 877 – 878 – 881 – 882 – 1072 – 1177 – 1185 – 1253 – 1287 – 1334 – 1348 –
1349 – 1451 – 1965 – 2049 – 2083 – 2088 – 2529 – 2530 – 2531 – 2532 – 2632
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Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia – 212 – 247 – 706 – 747 – 1182 –
1319 – 2075 – 2527 – 2528

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 225 – 1213 – 1354

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – 235 – 261 – 402 – 754 –
764 – 1171 – 1178 – 1258 – 1298 – 1338 – 1496 – 1606 – 1666 – 2062 – 2196 – 2197
– 2257

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 238 – 253 – 265 –
266 – 381 – 382 – 385 – 502 – 917 – 1163 – 1262 – 1341 – 1604 – 1606 – 2007 –
2067 – 2252 – 2377 – 2412 – 2414

Comissão de Minas e Energia – 112 – 234 – 262 – 1159 – 1261 – 1305 – 1337 –
2063

Comissão de Participação Popular – 740 – 1222 – 1609 – 2054 – 2528 – 2529

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial – 286 – 502 – 743 – 1167 –
1180 – 1208 – 2240

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas –  348 –
349 – 742 – 1208 – 1224 – 1263 – 2052 – 2527 – 2529

Comissão de Redação – 403 – 921 – 922 – 924 – 925 – 1139 – 1266 – 1298 – 1498
– 1499 – 1500 – 1501 – 1502 – 2102

Comissão de Saúde – 226 – 240 – 268 – 344 – 499 – 653 – 878 – 1226 – 1241 –
1266 – 1312 – 1314 – 1317 – 1453 – 1454 – 1607 – 1608 – 2050 – 2097 – 2099 –
2245 – 2377 – 2378 – 2528
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Comissão de Segurança Pública – 113 – 256 – 258 – 347 – 500 – 750 – 881 – 1141
– 1172 – 1207 – 1217 – 1232 – 1257 – 1277 – 1290 – 1306 – 1336 – 1342 – 1352 –
1355 – 1356 – 1357 – 1452 – 1453 – 1605 – 1606 – 1608 – 1609 – 2076 – 2089 –
2094 – 2376 – 2527 – 2529 – 2633

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas – 108 – 109 – 110 – 111
– 112 – 153 – 236 – 706 – 878 – 879 – 880 – 881 – 1214 – 1245 – 1265 – 1331 –
2056 – 2254 – 2256 – 2376

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo – 229 – 620 – 621 –
622 – 780 – 1229 – 1289 – 2060 – 2377

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social – 250 – 622 – 755 – 756
– 757 – 758 – 1155 – 1242 – 1297 – 1311 – 1343 – 1350 – 1967 – 1968 – 2528 –
2529

Comissão Especial – 210 – 267 – 739 – 1118 – 1119 – 1138 – 1140 – 1184 – 1185 –
1294 – 1299 – 1308 – 1346 – 1355 – 1664 – 2053 – 2056 – 2082 – 2087 – 2108

Comissão Extraordinária das Águas – 211 – 1069 – 1070 – 1216

Comissão Extraordinária das Mulheres – 147 – 1312 – 1451 – 2527 – 2529

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais – 1072 – 1280 – 2102 – 2528

Decisão da Presidência – 141 – 1616 – 1991 – 2226 – 2572

Mesa da Assembleia – 105 – 269 – 290 – 533 – 535

Palavras do Presidente – 185 – 650 – 651 – 778 – 2226 – 2231 – 2238 – 2610


