CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Atej
Data: 01/06/2017 - 19:03

SU GESTAO

Nome: Bruno Leonardo Cardoso Schettini

1/2017

Cargo ou Profissao: Servidor Public°
Entidade (se for o caso):
Sugestao:
Capitulo II, Art.2°, I, onde se le "atendimento corn atengeo especial aos idosos, criancas,
adolescentes, mulheres e jovens", falta incluse° das pessoas corn deficiencia.
Justificativa:
O atendimento a pessoas corn deficiencia a precario ern Belo Horizonte, e precisa constar
na LOA. No caso de pessoas corn deficiencia auditiva tern negados os direitos a educageo
inclusive ao nao serem contemplados corn politicos pUblicas de fornecimento de Orteses
pela rede de saude, alert' de nao terem acompanhannento de equipe especializada. Entao
devem receber atencao tambern.
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SUGESTAO
Data:: 03/06/2017 - 23:28
Nome: Geraldo Antonio Alves Ferreira

2/2017

Cargo ou Profissao: Aposentado
Entidade (se for o caso): Sugestao:
Minha sugestao se refere ao estado de conservagao nas vias de acesso ao nosso
Aeroporto de Confins. Ha falhas de sinalizagao de transit° e de conservagao asfaltica que
deveriann ser tratados corn major rigor pelos Orgaos de Controle de BH e dos demais
municipios vizinhos. Trata-se de um cartao de visitas de nossa cidade, onde se deviria
prever ageles continuas de manutengao, o que nao ocorre de forma adequada.A
sinalizagao horizontal deixa a desejar, corn inexistencia de faixas, soltura de placas (no
trecho cimentado)e desgastes permanentes de sua pintura, em varios trechos.
Especialmente no trecho entre o viaduto da Vilarinho e o Hospital Risoleta Neves, nunca
foi realizado a pintura das faixas horizontais no asfalto. Corn chuva, é urn caos pois ha
uma curva e estreitamento de pista no local. Em varios trechos fora de BH a pista da
direita esta se deteriorando corn o passar dos veiculos pesados. E eles ja estao evitando
as irregularidades no seu piso e passann a usar a pista central. Afetam muito o fluxo e
podem causar mais acidentes. A qualidade dos remendos no asfalto nas vias citadas e
principalmente nos trechos cimentados a pessima e precisa receber urn novo padrao de
qualidade. Os Orgaos envolvidos precisam se conscientizar que o meihor conforto possivel
precisa ser prioridade para quern usa o trecho, corn enfase para os turistas. A Camara
poderia realizar urn trabalho de envolver Orgaos e Municipios envolvidos para que o trecho
seja priorizado ern toda sua extensao, quanto a manutengao preventiva e corretiva, que
envolveria sinalizagao, urbanismo, paisagismo e piso asfaltico . A parceria corn a iniciativa
privada (nao sei se ela existe) tambern poderia ser prevista corn a inclusao deste trecho
em algum outro ja privatizado no nosso estado.
ET. 0(s) vereador(es) que cuidam da area de Venda Nova, onde faltam as faixas no piso,
poderiam atuar junto ao Orgao envolvido no sentido de obriga-los a pinta-las corn
urgencia.
Justificativa:
Melhoria do conforto e da seguranga para quem utiliza a estrada de BH para Confins.

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SUGESTAO
Data:: 07/06/2017 - 15:36
Nome: Cardes Moncao Amancio

3/2017

Cargo ou Profissao: Professor
Entidade (se for o caso):
Sugestao:
- Coleta seletiva em 100% dos bairros ate 2021. Criar uma estrutura que gere receita para
o municipio a partir do lixo reciclavel. Se os donos de ferro-velho ganham dinheiro, porque
a prefeitura nao conseguiria?
- Investir em educacao publica de qualidade, corn salarios decentes para professores. Ter
uma formacao diversificada, corn valores amparados na filosofia. Oferecer diversidade de
atividades, como a agricultura urbana, marcenaria, producao cultural, esportes, etc, de
modo que se caminhe para uma educacao libertaria e nao merannente aquela que forma
mao de obra para o mercado.
- Conceder desconto proporcional no IPTU para qualquer tamanho de area verde / parte
nao innpermeavel de terrenos publicos e particulares. Importante para infiltracao de agua
da chuva no lencol freatico e espaco para plantio de vegetacao, reduzindo enchentes e a
temperatura da cidade. Atualmente existe um desconto, mas apenas para grandes areas,
ou seja, favorece apenas grandes proprietarios, que geralnnente especulam.
- Realizar plantio de arvores por toda a cidade, criar programa de incentivo a populacao
participe do plantio tambem, incentivar criangas, distribuir mudas, estimular feiras de
mudas, etc.
- Uma pergunta: o que significa a diretriz "incentivo ao processo de construgao de uma
cultura de paz nas unidades escolares;"? A paz se constrOi corn distribuicao de
oportunidades, de renda, etc. Enquanto houver o abismo social que existe no Brasil
Justificativa: Participacao na consulta

4/2017
NOME:
CARGO OU PROFISSAO:
Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema
Promotora de Justiga
ENTIDADE (se for o caso):
23E Promotoria de Justiga de Defesa dos Direitos das Criangas e Adolescentes Civel de BH
E-MAIL:
TELEFONE:
pjijcivel@mpmg.mp.br
3272-2906
pRn-rnr.ni IZADO
EM PLENARIO
ENDERECO:
Rua Tamoios, 831, centro, BH
CR IQ /

TEXTO:
De-se a seguinte redacao ao Inciso I- Area de Resultado SaCide, Artigo 2 2, Capitulo II — Das Prioridades e Metas da
Administracao Pirblica Municipal:
"Aprimorannento dos investimentos e da prestagao de servicos de atendimento a saticle, corn humanizacao dos servicos,
qualificagao e capacitag5o dos profissionais atendentes; melhoria do atendimento da atencao basica e especializada,
a mbulatorial e hospitalar; promocao do acesso da populacao a atividade fisica supervisionada e orientagao nutricional e

desenvolvimento de acoes estruturantes de politicos de tratamento, prevengdo e reinsergoo social de dependentes
quimicos de alcool e drogas; aprimoramento da vigilancia sanitaria, corn prevencao de zoonoses endemicas, inclusive corn
realizaceio de campanhas educativas; atendimento corn atencao especial aos idosos, criancas, adolescentes, mulheres e
jovens.

5TIFICATIVA:
E de fundamental importancia assegurar o acesso a atencao psicossocial de pessoas corn necessidades decorrentes do use
de crack, alcool e outras drogas e suas familias, caracterizar as intervengOes terapeuticas no tratamento de pacientes
usuarios de crack e outras drogas, levando em consideragao goes, dificuldades, abordagens terap8uticas, desafios e
sugestoes para o enfrentamento das drogas. A garantia da articulagao e integracao de politicas palicas que atendam
essas pessoas a fator determinante que propicia a sua reinsercao social.
A dependencia quimica, segundo a Organizacao Mundial de Sat:1de, é reconhecida como doenca, porque ha alteracao da
estrutura e no funcionamento normal da pessoa, de forma prejudicial. Atinge o ser humano na sua totalidade e,
atualmente, é reconhecida como uma seria questao social, na medida em que atinge o mundo inteiro, em todas as classes
sociais. Sem o tratamento adequado, a dependencia quimica tende a piorar cada vez mais, levando a pessoa a uma
destruicao gradativa de si mesma, atingindo sua vida pessoal, familiar, profissional e social.
Dessa forma, desenvolver goes estruturantes e inclusivas de politicas de tratamento, prevencao e reinsercgo social de
dependentes quimicos de alcool e drogas, corn acoes em varias areas, como sat:We e educacao social, devem prevalecer
como uma das prioridades da administracao publica.
Faz-se necessario, tambern, que sejam priorizadas campanhas educativas que visem a consciT*r
formacao de habitos saudaveis e nos cuidados que consernem as acoes de vigilancia sanitaria.
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Disponivel em: G:\fluxos-intersetoriais-dirleg\fluxo de projetos oreamentarios \2017 \Id° 2018 \ formulario - !do 2018.doc

5/2017
NOME:
Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema

CARGO OU PROFISSAO: Promotora de Justica

ENTIDADE (se for o caw):
Ministerio Publico do Estado de Minas Gerais — 23 2 Promotoria de Justica de Defesa dos Direitos das Criancas
e dos Adolescentes Mel de Belo Horizonte
TELEFONE: 31- 3272.2939
E-MAIL:
pjijcivel@mpmg.mp.br
ENDERECO:
Rua Tamoios, n2 831— Centro — BH/MG- 30120-058
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Acrescentar o seguinte ao Art. 11, em seguimento a sugestao de inclusao do paragrafo primeiro:

Parcigrafo segundo - No inicio de cada quadrimestre do exercicio de 2018, apps a publicagdo dos relatorios dispostos
no art. 55 da Lei Complementar n 9 101/00, o Executivo demonstrara e avaliarci o cumprimento de metas fiscais do
quadrimestre anterior por meio de relatorios tecnicos, incluindo verso() simplificada destes, em Audiincia Ptiblica
convocada pela Comissao de Orgamento e Finangas Ptiblicas da CMBH, a ser realizada nas 9 (novel Regionais
Administrativas de Belo Horizonte.

. TIFICATIVA:
Considerando a Lei Organics do Municipio de Belo Horizonte em seu art. 128, paragrafo Onico, inciso VI, que estabelece a
"identificactio dos investimentos, por regido do Municlpio" ; e o inciso VII que estabelece a "identificagao, de forma
regionalizada, dos efeitos, sobre as receitas e as despesas, decorrentes de isensoes, remiss5es, subsidios e beneficos de
natureza financeira, tributoria e crediticia", os moradores das Regionais poderdo acompanhar e monitorar a aplicagao dos
recursos e os resultados do investimento public° nos bairros onde residem, exercendo assim o seu papel de cidadao no
controle social. Mem disso, a Lei Complementar N 9 101 de 04/05/2000 estabelece em seu art. 48: " sao instrumentos de
transparencia do gestdo fiscal, aos quaffs sera dada ampla divulgagao, inclusive em meios eletronicos de acesso os
pianos, orcamentos e leis de diretrizes orcamentarias; as prestag5es de contas e o respectivo parecer previo; o relatorio
Resumido do Execugtio Orgamentaria e o Relatorio de Gesttlo Fiscal; e as versoes simplificadas desses documentos.
Paragrafo Unico: A tranpare'ncia sera assegurada tambem mediante incentivo a particpacao popular e realizactio de
audiencias publicas, durante os processos de elaboractio e discusseio dos pianos, lei de diretrizes orgamentarias e
orgamentos."
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Disponivel em: G:\fluxos-mtersetoriais-dirleg\fluxo de projetos orcamentarios\20171do 2018 \formulano - ldo 2018.aitwrozgoA
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NOME:
Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema

CARGO OU PROFISSAO: Promotora de Justica

ENTIDADE (se for o caso):
Ministerio Public° do Estado de Minas Gerais — 23g Promotoria de Justica de Defesa dos Direitos das Criancas
e dos Adolescentes Civel de Belo Horizonte
E-MAIL:
TELEFONE: 31- 3272.2939
pjijcivel@mpmg.mp.br
ENDERKO:
Rua Tamoios, ng 831 — Centro — BH/MG- 30120-058

TEXTO:

Acrescentar o seguinte ao Art. 11:
pelo protocolo

Parcigrafo Primeiro — A transparencia da gestao fiscal e o amplo acesso da sociedade a todas as informacties
referentes a elaboractio, aprovacao e execucao da LOA para o exercicio de 2018 sera() assegurados
mediante a realizactio de audiencias pablicas reaionalizadas, convocadas pela Comissao de Orcamento e
Financas Publicas da CMBH.

Considerando a Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte em seu art. 128, paragrafo unico inciso VI, que
,

estabelece a "identificactio dos investimentos, por regieio do Municipio"; e o inciso VII que estabelece a
"identificagdo, de forma regionalizada, dos efeitos, sobre as receitas e as despesas, decorrentes de isengoes,
remiss6es, subsidios e beneficos de natureza financeira, tributoria e crediticia", os moradores das Regionais
poderao acompanhar e monitorar a aplicactio dos recursos e os resultados do investimento public° nos bairros
onde residem, exercendo assim o seu papel de cidadtio no controle social.

Disponivel em: G:\fluxos-intersetoriais-dirleg\fluxo de projetos orcamentarios\2017\Ido 2018\formulario - Ido 2018.doc
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7/2017
NOME:
Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema

CARGO OU PROFISSAO:
Promotora de Justiya

ENTIDADE (se for o caso):
232 Promotoria de Justica de Defesa dos Direitos das Criancas e Adolescentes Civel de BH
TELEFONE:
E-MAIL:
3272-2906
pjijcivel@mpmg.mp.br
ENDERECO:
Rua Tamoios, 831, centro, BH

PROTOCOL IZADO

EM PLENARIO
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TEXTO:
De-se a seguinte redac -ao ao Inciso

Area de Resultado Educacao, Artigo 2 2 , Capftulo II — Das Prioridades e

Metas da Administragao PCIblica Municipal:

"Promocao do acesso a Educacao Basica, notadamente a universalizagdo do atendimento da Educageio

Infantil no pre-escola e a ampliageio do atendimento em creche, requalificagido da rede fisica dos unidades
pablicas e conveniadas; melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem em todos os niveis e
modalidades de ensino; ampliagao do use de novas tecnologias que permitam o acompanhamento da
aprendizagem e desenvolvimento integral do estudante; garantia da educacao inclusiva e equitativa,

incentivo a Educagdo Especializada Complementar para garantia da aprendizagem do pessoa corn
deficiencia, promogdo de praticas pedagogicas inclusivas que visem oferecer oportunidades e habilidades
aos alunos corn deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altos habilidades/superdotagrdo,
reconhecendo as diferengas e buscando o progresso e participageio na sociedade; promocao das agoes do
Programa Escola Integrada; manutengdo do Programa Scrade na Escola; valorizacao, aperfeigoamento e
qualificacao de professores e diretores de escolas municipais, unidades municipais de Educagdo Infantil —

UMEls e creches da rede conveniada corn o Municipio; incentivo a participacao da comunidade e das familias
no processo educativo e na gesteio das caixas escolares; intensificagAo das agoes conjuntas entre a

educagdo e as outras politicas sociais do Municipio, em especial, corn a politica de seguranga alimentar e
nutricional suplementar a educageio; incentivo ao processo de construcao de uma cultura de paz nas
unidades escolares."

JUSTIFICATIVA:

Mario de Lurdes
Prornotora

A promoc5o do acesso a Educagao Basica, notadamente na Educacao Infantil, requer especial atencao
do Municipio. tendo em vista a obrigatoriedade da universalizacao do atendimento na pre-escola e da

tendimento em creche, em cumprimento ao disposto nos artigos 1 2 e 6 2 da Emenda
Constitutional n 2 59, de 11 de novembro de 2009, e na meta n 2 1 do Plano Nacional de Educac5o (Lei n 2
2 10.917, de 14 de marco de 2016).
A garantia do acesso e da qualidade do ensino requer, entre outran, awes de requalificac5o da rede
fisica das unidades escolares, publicas e conveniadas, a oferta do atendimento educacional especializado
corn qualidade as criancas e adolescentes corn deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotacao, a ampliacAo do use de novas tecnologias, a valorizag5o e a capacitag5o
continuada dos professores.
As politicas suplementares a educacao devem ser garantidas, visando a melhoria do ensino e da
aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, cumpre assegurar os recursos necessarios para a continuidade do
Programa Saucle na Escola, para implementag5o das awes que integram o Programa Nacional de
Alimentacao Escolar, benn como para as awes destinadas a incentivar a participag5o das familias na vida
escolar dos filhos e no acompanhamento da proposta pedag6gica da escola, e do monitoramento da gest5'
das Caixas Escolares.
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CARGO OU PROFISSAO:
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SUGESTAO
Data:: 09/06/2017 - 12:44
Nome: Maria Cristina Silva

9/2017

Cargo ou Profissao: Professora
Entidade (se for o caso): Escola Estadual Professora Alaide Lisboa de Oliveira
Sugestao:
Proponho que seja criada uma area de resultado, alem das ja apresentadas,especifica
para a Politica da Assistencia Social.
Justificativa:
Uma vez, sendo aceita, sera otimizado o Controle Social, atom de proporcionar maior
autonomia e reconhecimento para a politica de assistencia social.

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
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SUGESTAO
Data:: 09/06/2017 - 16:03
Nome: FERNANDO FERNANDES DE ABREU

10/2017

Cargo ou Profissao: ADMINISTRADOR DE RESTAURANTE
Entidade (se for o caso): ASSOCIAcA0 BRASIL LEGAL (REGISTRO EM CARTORIO
128113 e CNPJ 13.718.691/0001-05)
Sugestao:
TEXTOS:
Alteragao do inciso IV do art. 2° corn acrescimo APOS "PROJETO CICLOVIARIO DE BH"
(antes, pois, de "INCENTIVO A PESQUISA..."), de: "isencao do pagamento da tarifa de
transporte coletivo de onibus nas linhas urbanas de Belo Horizonte as pessoas corn idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos" conforme o § 3° do art. 39 do Estatuto do Idoso, lei
10.741/2003, art. 88, II, "h" e art. 117 da Lei Organica do Municipio e projeto de lei a ser
enviado ao legislativo;
Alteragdo do inciso IX do referido art. 2° corn especificagao (acrescimo) ao final do texto,
APOS "PRINCIPALMENTE DOS IDOSOS", de: "aos quais se proporciona a isencao do
pagamento da tarifa de transporte coletivo de onibus nas linhas urbanas de Belo
Horizonte" nos termos do inciso IV;
=> Insergao em local pertinente da LDO de previsao orgamentaria ou similar para custeio
de despesas relativas a "isengdo do pagamento da tarifa de transporte coletivo de onibus
nas linhas urbanas de Belo Horizonte as pessoas corn idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos" conforme o § 3° do art. 39 do Estatuto do Idoso, lei 10.741/2003 e art. 88,
II, "h" e art. 117 da Lei Organica do Municipio de forma a subsidiar determinagao do
beneficio em futura lei
Justificative:
JUSTIFICATIVA
(FUNDAMENTOS, PARAMETROS E JURISPRUDENCIAS INCLUSIVE)
Primeira Parte - Fundamentagao Legal e Parametros
A lei 8.842 de 04 de Janeiro de 1.994 que "dispoe sobre a politica nacional do idoso, cria o
Conselho Nacional do Idoso e da outras providencias" e estabelece em seu art. 2° ("ipsis
verbis") que: "considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa major de sessenta
anos de idade" definindo, portanto, como idosas, as pessoas a partir dos 60 (sessenta)
anos de idade.
A lei 10.741 de 1°/10 de 2.003 "dispoe sobre o ESTATUTO DO IDOSO e da outras
providencias" definindo em seu art. 1° como disposicao preliminar, "a instituicao do
Estatuto do Idoso destinado a assegurar os direitos das pessoas corn idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos", corn inOmeros direitos atinentes a essas pessoas e
definicao especifica e expressa no § 3° do art. 39.

O § 3° do art. 39 da lei 10.741/2003 ("Estatuto do Idoso") determina que: "no caso das
pessoas compreendidas na faixa etaria entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos,

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
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FICARr, A CRITERIO DA LEGISLAQAO LOCAL DISPOR SOBRE AS CONDIQOES PARA
0 EXERCiCIO DA GRATUIDADE NOS MEIOS DE TRANSPORTE PREVISTOS NO
CAPUT DESTE ARTIGO" sendo base da sugestao.
A concessao dos muitos direitos estabelecidos pelo Estatuto do Idoso, lei 10.741/2003 e lei
8.842/1995 explicita a deferOncia que os sexagendrios mereceram do legislador federal, e
a concessao da isencao da tarifa de onibus do transporte coletivo e taxa de
estacionamento referenda e garante a efetivagao e exercicio da faculdade e direito de it e
vir questa° basilar da liberdade e autoestima da pessoa.
Registra-se, alem do exposto e como parametro, que no Municipio de Sao Paulo a Lei
Municipal 15.912 de 16/12/2013 determina em seu art. 1° ("verbis") que: "As pessoas corn
idade igual ou superior a sessenta anos, usuarias dos veiculos integrantes do Sistema de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Municipio de Sao Paulo, ficam
dispensadas do pagamento de tarifa", corn o Decreto Municipal 54.925/2014
regulamentando a norma paulistana.
Ainda em Sao Paulo, capital, a lei Municipal 15.974 de 24 de fevereiro de 2014 determina
que: "Toda pessoa corn idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos residente no
Municipio de Sao Paulo, condutores ou passageiros, tern direito a estacionar seu veiculo
em vagas especificas e demarcadas do estacionamento rotativo destinadas aos idosos",
tendo o Decreto n°. 55.127 de 19/05/2014 regulamentado corn ampliacao de beneficios ao
idoso de 60 anos.
Acrescente-se ainda, que no ABC paulista, municipios como Santo Andre, Sao Bernardo,
Sao Caetano, Maud, Suzano e outros OFERECEM A ISENQAO DO PAGAMENTO DA
TARIFA DE ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO AOS IDOSOS COM
IDADE A PARTIR DOS SESSENTA ANOS e que tal beneficio é oferecido tambern em
Municipios da Baixada Santista como Guaruja (Decreto-lei 8.846/2010); Sao Vicente (Lei
2.946/2005); Cubatao (Decreto 9.234/2008) e Mongagua (Lei 2.157 de 2006).
Alem do que estabeleceu os Municipios de Sao Paulo, do ABC paulista e da Baixada
Santista supra referidos, em Porto Alegre, o Decreto Municipal 12.243/99 estabeleceu em
seu art. 1° ("ipssis litteris") que: "Sao titulares do beneficio legal de gratuidade no sistema
de transporte pOblico de passageiros de Porto Alegre - STPOR, os seguintes usuarios: (...)
V - Pessoas corn idade igual ou superior a sessenta anos, que tenham ganho mensal de
ate 3 (tres) salarios minimos" havendo, portanto, quase duas decades da isencao da tarifa
aos gauchos.
No Rio de Janeiro a Lei 6.559/2013 instituiu a "Politica Estadual do Idoso e deu Outras
Providencias" e estabeleceu que: "a Politica Estadual do Idoso, atendendo preceitos da Lei
Federal n° 8.842 de (...) 1994" e determinou, ademais, que "Considera-se idoso, para os
efeitos desta Lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade" simetrizando, pois, a materia
em tela.
No Recife a lei 17.834/2012 dispoe sobre a gratuidade dos transportes coletivos... E
DETERMINA QUE: "Em conformidade corn o § 3° do art. 39 da Lei Federal n° 10.741, de
1° de outubro de 2003, fica assegurado a gratuidade dos transportes coletivos pUblicos
urbanos do Recife AOS MAIORES DE 60 ANOS DE IDADE" constituindo o parametro
pernambucano.
Em Sao Luiz, no Maranhao, a lei municipal 4.328/2004 tambern assegura a gratuidade do
transporte coletivo as pessoas corn idade a partir de 60 anos assim como garante,
ademais, a Lei Organica de Porto Velho/RO, a lei municipal 8.357/04 em Belem do Para e

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
‘417
a lei Municipal 5.114/1986 em Joao Pessoa na Paraiba, cidades de menor porte e de
economia, orgamento e PIB inferiores a Belo Horizonte.
Tern-se no mesmo sentido em Joinville / SC conforme a lei municipal 6.433 / 2004,
PetrOpolis/RJ, lei 9.630/2012; Embu das Artes/SP, lei 2181/2005; Sorocaba/SP, Decreto
13.826/2013; Caruaru/PE, lei municipal 4.359/2004 e aqui em Minas Gerais em Uberlandia
conforme Lei Municipal 10.320 de 2013; em Uberaba conforme a Lei Municipal 9.822 de
2005; em Ipatinga conforme a lei municipal 2.125/2005; em Montes Claros conforme a Lei
Municipal 4.226/2010 (4.694/2014); em Passos conforme a Lei Organica municipal e
Varginha conforme a Lei Municipal 4.079/2004.
Parannetros Suplementares - Niveis Estadual/Federal:
Isengdo de Tarifa de Transporte idoso a partir de 60 anos
Em S5o Paulo a LEI ESTADUAL 15.179 de 23/10/2013 "Garante as pessoas idosas,
maiores de 60 anos, gratuidade no servigo intermunicipal de transporte coletivo de
passageiros de caracteristica rodoviaria convencional, e dd outras providancias correlatas"
com regulamentagao pelo Decreto Estadual 60.085 de 20/01/2014 explicitando o
beneficioAsengdo tambenn em nivel estadual.
Em Santa Catarina A LEI ESTADUAL N° 15.182 de 26/05/2010 determina ("verbis") que:
fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos pirblicos intermunicipais as pessoas
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e renda inferior a 02 (dois) salarios
minimos... e estabelece, "ipsis verbis":
Art. 1° - As pessoas COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS fica
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos pUblicos intermunicipais, excetuando-se
os de caracteristica urbana, de que trata o art. 189, II, da Constituigao do Estado de Santa
Catarina e os servigos seletivos, quando prestados paralelamente aos servigos regulares,
observados os seguintes termos: (...).
Na Paraiba A LEI ESTADUAL 8.847/2009 "Dispoe sobre a gratuidade do transporte
coletivo intermunicipal para idosos e dd outras ProvidOncias" e determina em seu artigo 1°
que: "Fica assegurada aos idosos a gratuidade nos transportes coletivos rodoviarios,
ferroviarios e aquaviarios intermunicipais de passageiros, (...) definindo no paragrafo unico
deste e no art. 2°, "ipsis verbis":
LEI ESTADUAL 8.8472009 => Art. 1° supratranscrito - Paragrafo unico. Fica instituido, a
partir da 3° vaga, o direito a meia-passagem intermunicipal para os idosos.
Art. 2° - Para fins do disposto nesta lei, sao considerados idosos os maiores de 60
(sessenta) anos.
No Maranhao a lei estadual 9.948 de 2013 disp6e sobre a gratuidade do transporte
coletivo intermunicipal para os maiores de 60 (sessenta) anos de idade e determina em
seu artigo 1° ("in verbis") que: "Telt direito a transporte gratuito, nas empresas de
transporte coletivo intermunicipais, todo cidaddo idoso de idade igual, ou superior, a 60 (...)
anos corn renda igual ou inferior a 2 (dois) salarios minimos".
Em Alagoas a LEI ESTADUAL 7.503 de 14 de Junho de 2013 estabelece sobre gratuidade
de transporte de idoso de 60 anos e determina, "ipsis litteris":
LEI ESTADUAL 7.503 / 2013 => Disp6e sobre a gratuidade da passagem em 6nibus
intermunicipais no ambito de Alagoas para idosos a partir de 60 anos de idade.
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Art. 1°. - Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade nos transportes
coletivos pUblicos intermunicipais no ambito do Estado de Alagoas, corn excegao dos
servigos seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos servigos regulares.
Art. 3°. - Serao garantidos aos idosos corn idade igual ou major que 60 (sessenta) anos os
mesmos direitos ja garantidos no art. 39 da Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso), no que se refere aos transportes publicos intermunicipais do Estado
de Alagoas.
Na Bahia a lei estadual 9.013 de 2004 determina em seu art. 2° e 8°, VIII, "a" e o Decreto
estadual 9.234 de 2004 no art. 9°, I complementa e define "verbis":
LEI ESTADUAL 9.013/2004 Regulamentada pelo Decreto n° 9.234, de 22 de novembro de
2004. DispOe sobre a Politica Estadual do Idoso e da outras providencias.
Art. 2° - Considera-se idoso, para efeito desta Lei, a pessoa maior de 60 (sessenta) anos
de idade.
Art. 8° - Sao competencias dos Orgaos e entidades da administragao publica estadual, na
implementagao da Politica Estadual do Idoso, dentre outras:
VIII - na area de transportes:
a) - assegurar aos idosos a gratuidade nos transportes coletivos urbanos e semi-urbanos;
DECRETO N° 9.234 DE 22 DE NOVEMBRO / 2004 - Regulamenta a Lei n° 9.013, de 25
de fevereiro de 2004, que dispOe obre a Politica Estadual do Idoso, e da outras
providencias.
Art. 9° -

A Secretaria de Infra-Estrutura compete:

I - garantir aos idosos a gratuidade nos transportes coletivos urbanos e semi-urbano.
No Piaui a LEI ESTADUAL N°. 6.486 de 27/02/2014 estabelece sobre o transporte coletivo
de idosos a partir de 60 (sessenta) anos, "ipsis verbis":
Disp6e sobre a reserva de vagas gratuitas para os idosos no sistema de transporte
intermunicipal de passageiros do Estado do Piaui e da outras providencias. (*)
Art. 1° - Ao idoso corn idade acima de 60 (sessenta) anos que comprove renda mensal
igual ou inferior a 02 (dois) salarios minimos serao reservadas duas vagas gratuitas, por
viagem, em cada veiculo do sistema de transporte (...) intermunicipal de passageiros do
Estado do Piaui.
Em Tocantins a LEI ESTADUAL 2001 de 17/12/2008 determina a gratuidade de transporte
coletivo ao idoso a partir 60 anos, "in verbis":
Disp6e sobre a concessao da gratuidade dos transportes rodoviario e aquaviario
intermunicipal de passageiros do Estado do Tocantins a idosos, e adota outras
providencias.
Art. 1° - E concedida gratuidade dos transportes rodoviario e aquaviario intermunicipal de
passageiros do Estado do Tocantins para as pessoas COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR
A 60 ANOS e renda igual ou inferior a dois salarios (...), nos termos desta lei.
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No Amapa A LEI ESTADUAL 9.824 de 13 de Maio de 2004 assegura gratuidade de
transporte ao idoso a partir de 60 anos determinando "ipsis litteris":
Dispoe sobre a gratuidade dos servicos de transporte coletivo rodoviario intermunicipal de
passa eiros prevista no Art. 223 da Constituicao do Estado do Amapa e de outras
providencias.
Art . 1° - Sao isentos de pagannento de tarifa no transporte coletivo rodoviario
intermunicipal de passageiros, conforme estabelece o Art. 223 da Constituicao do Estado
do Amapa, os seguintes grupos de usuarios:
I - Criangas ate seis anos de idade;
II — idoso a partir de sessenta anos; (alterado pela Lei n° 1001, de 09.06.2006).
No Mato Grosso a LEI ESTADUAL N° 8.823 de 16/01/ 2008 tambem concede a gratuidade
de transporte ao idoso a partir de 60 (sessenta) anos, "ipsis verbis":
Regulamenta a aplicagao do disposto no Art. 40 da Lei Federal n° 10.741, de 1° de outubro
de 2003 (Estatuto do Idoso) no ambito estadual e o Art. 6°, XI, da Lei Complementar n°
131, de 17 de julho de 2003 (Estatuto do Idoso no Estado de Mato Grosso), que dispOe
sobre a gratuidade do transporte coletivo intermunicipal para aposentados e pensionistas e
de outras providencias.
Art. 1° - Ficam definidos os mecanismos e os criterios para o exercicio do direito previsto
no Art. 40 da Lei Federal n°. 10.741/2003,no sistema de transporte coletivo rodoviario
intermunicipal de passageiros, e no inciso XI, do Art. 6° da Lei Complementar n° 131, de
17 de julho de 2003.
Art. 2° Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
I - idoso: pessoa corn idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, corn rendimento de ate
02 (dois) salarios minimos;
Art. 3°- No sistema de transporte coletivo rodoviario intermunicipal de passageiros ficard
assegurado ao idoso, aposentado ou pensionista:
I - a reserve de 2 (duas) vagas gratuitas por veiculo acima de 20 (vinte) lugares;
II - a reserva de 1 (unna) vaga gratuita por veiculo de ate 20 (vinte) lugares.
No Mato Grosso do Sul, a LEI ESTADUAL N°. 4.086 de 20 de Setembro de 2011 "Dispoe
sobre a concessao de gratuidade e ou de desconto no Sistema de Transporte Rodoviario
Intermunicipal de Passageiros do Estado (...), ern beneficio das pessoas idosas e ou corn
deficiencia, e de outras providencias" e disp5e / determina especifica e especialmente em
seu art. 2°, I, "ipsis verbis":
Art. 2° - Ficam estabelecidas gratuidades as pessoas que, connprovadamente, possuam
renda mensal igual ou inferior a dois salarios minimos e se enquadrem em uma das
condigoes abaixo descritas:
- pessoas corn idade igual ou superior a sessenta anos;
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Tem-se ainda no Amazonas a lei estadual 3.006 de 29 de Novembro de 2005 que tambern
concede a gratuidade do transporte coletivo intermunicipal aos idosos a partir de 60
(sessenta) anos como se tern ern outros Estados e capitals.

O Decreto 5.934 de 2006 baliza e Estabelece mecanismos e criterios a serem adotados na
aplicagao do disposto no art. 40 da Lei no 10.741, de 10 de outubro de 2003 (Estatuto do
Idoso), definindo no art. 2°, I como idoso, PARA EFEITO DO DIREITO DE GRATUIDADE
DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL a pessoa corn idade igual ou
superiora sessenta anos, como ora sugerido.
=> Significa, portanto, que nos "Quatro Cantos do Brasir ern niveis municipal, estadual e
federal se concede ao idoso a partir dos 60 (sessenta) anos de idade a isengao e
gratuidade do transporte coletivo na forma de leis corn referendo do poder judiciario (TJMG
e outros e STF), inclusive, afigurando, pals, que Belo Horizonte nao pode pernnanecer na
"contramao" sonegando o beneficio social ern referencia.
Diga-se, de passagem, a propOsito do Decreto 5.934/2006, que se o idoso de 60/64
anos pode, par exemplo, ir de Belo Horizonte a Porto Alegre/RS ou Belem/PA
gratuitamente devido a norma federal (Decreto 5.934/2006), nao a lOgico razoavel, legal e
atico nao poder ir de Belo Horizonte a Pouso Alegre ou Uberaba, 15 / 20 % da distancia,
sO porque ficou no mesmo Estado ou nao poder se locomover gratuitamente dentro de
Belo Horizonte como em outras cidades de menor porte, PIB e orgamento inclusive, ainda
mais em se considerando o slogan do governo municipal 2017/2020 que propaga:
"governar pra quern precisa".

Segunda Parte — Jurisprudencia Basilar/Preventiva:
Decisoes do Eg Tribunal de Justiga de Minas Gerais TJMG sao amostras concretas da
jurisprudencia da carte estadual mineira a referendar / alicergar a mataria isencao de tarifa
do transporte coletivo urbano de 6nibus para as pessoas corn idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, que se registra, "ipsis verbis":
1 - REEXAME NECESSARIO - CV N° 1.0701.14.007983-4 / 002 - COMARCA DE
UBERABA - REMETENTE.: JD 1 V CV COMARCA UBERABA - AUTOR(ES)(A)S:
TRANSECIONARIA ABADIA DE OLIVEIRA — REU(S): EMPRESA DE TRANSPORTES
LIDER LTDA - INTERESSADO: VIAcA0 PIRACICABANA LTDA
EMENTA: MANDADO DE SEGURAKA - REEXAME NECESSARIO - TRANSPORTE
COLETIVO - GRATUIDADE PARA MAIOR DE 60 ANOS. Embora o Estatuto do Idoso
confira o direito a gratuidade no transporte coletivo urbano e semiurbano apenas aos
maiores de 65 anos de idade, é sabido que a Lei Municipal pode ampliar tal beneficio,
como ocorre na hip6tese, em que o Municipio do Uberaba editou a Lei n° 9.822/05,
determinando a concessao gratuita de passagens aos maiores de 60 anos.
ACORDAO = Vistos etc., acorda, em Turma, a 16 8 CAMARA CIVEL do Tribunal de Justiga
do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em MANTER A
SENTEKA, EM REEXAME NECESSARIO.
2 - AcA0 DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 1.0000.06. 432953-5/000 COMARCA DE UBERABA — REQUERENTE (S): FEDERAcAO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS — REQUERIDO (A)
(S): PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, PRESIDENTE CAMARA MUN UBERABA RELATOR: EXMO. SR . DES. JOSE ANTONINO BMA BORGES
EMENTA: AcAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL - PREVISAO
DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO PARA POLICIAIS E IDOSOS
MAIORES DE 60 ANOS DE IDADE - ALEGAQA0 DE INCONSTITUCIONALIDADE EM
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FACE DA CONSTITUIcA0 ESTADUAL - IMPROCEDENCIA - MATERIA DE INTERESSE
LOCAL - COMPETENCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL - PEDIDO JULGADO
IMPROCEDENTE. Nao a inconstitucional a lei municipal que prevO a gratuidade nos
transportes coletivos municipais para idosos maiores de 60 anos de idade bem como para
policiais militares, civis e federais, por se tratar de questa° que se insere no ambito de
competencia legislativa municipal.(destacamos).
ACORDAO - Vistos etc., acorda a CORTE SUPERIOR do Tribunal de Justiga do Estado
de Minas Gerais, incorporando neste o relatOrio de fls., na conformidade da ata dos
julgamentos e das notas taquigraficas, EM JULGAR IMPROCEDENTE A
REPRESENTAcA0 VENCIDO 0 DESEMBARG. JOSE DOMINGUES FERREIRA
ESTEVES.
3 - AcAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 1.0000.10. 056807-0/000 COMARCA DE VARGINHA - REQUERENTE(S): PREFEITO MUNICIPAL VARGINHA REQUERIDO(A)(S): CAMARA MUNICIPAL DE VARGINHA - RELATOR: EXMO. SR . DES.
DARCIO LOPARDI MENDES
EMENTA: Agao Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal n° 4079/2004 - Municipio de
Varginha - Gratuidade de Transporte aos Idosos corn Idade entre 60 e 65 anos - Iniciativa
da Camara Municipal - Possibilidade - Materia nao elencada dentre as de Competencia
Exclusiva do Chefe do Poder Executivo - Ausoncia de Vicio Formal ou Material.
Constitucionalidade Declarada. - Uma lei (ou ato normativo) podera ser considerada
material ou formalmente inconstitucional. No primeiro caso, quando o seu conteudo for
contrario a Constituigao, e no segundo, quando a macula residir no seu processo de
elaboragao, seja relativo a competencia ou ao processo legislativo propriamente dito. - 0
constituinte pretendeu dar atengao especial aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, no que se refere a gratuidade do transporte, todavia, nao vedou que o Municipio, no
ambito de sua competencia constitutional, ou seja, de interesse local, ampliasse dito
beneficio, tambem, aqueles individuos com idade entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e
cinco) anos.
Se a dita nnateria fosse de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, a Constituigao Estadual
teria previsto a proibigao, em seu art. 66, III, onde elenca as materias de iniciativa do
Governador do Estado, aplicaveis aos Prefeitos Municipais, em razao do principio da
simetria, o que nao ocorreu.
ACORDAO - Vistos etc., acorda a ORGAO ESPECIAL do Tribunal de Justiga de Minas
Gerais, sob a Presidencia do Desembargador HERCULANO RODRIGUES , na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigraficas, EM JULGAR
IMPROCEDENTE A REPRESENTAQAO, POR MAIORIA.
Em nivel de torte superior, o excelso STF decidiu em diversos casos, como no AG. REG.
NO RECURSO EXTRAORDINARIO 625.526 RIO DE JANEIRO corn relagao a legislagao
local (municipal) que concede a gratuidade de transporte coletivo a idosos corn idade entre
60 a 64 anos, o que é basilar para dirimir qualquer engano eventual ou distorgao que
entender o contrario de se inviabilizar lei local, "verbis":
EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinario. Gratuidade concedida a pessoas
entre 60 e 65 anos de idade em meios de transporte coletivos. Alegado ronnpimento do
equilibrio econornico-financeiro do contrato. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. Nao padece de ilegalidade legislagao municipal que concede gratuidade em meios de
transporte coletivos a pessoas entre 60 e 65 anos de idade.
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2. A verificagao da quebra do equilibrio econornico-financeiro do contrato, em razao dessa
gratuidade, nao prescinde da analise dos fatos da causa, a tornar meramente reflexa
eventual ofensa constitucional.
3. A violagao do principio da ampla defesa tannbem se situa no piano infraconstitucional
quando, como no presente caso, a analise de sua ocorrencia demanda revolvimento do
conjunto fatico-probatOrio.
A ADIN 3768/DF que objetivou a inconstitucionalidade do art. 39 da lei 10.741/2003
(Estatuto do Idoso), de relatoria da eminente Ministra Carmem Lucia mineira oriunda do
TJMG foi julgada improcedente e baliza diversas outras decis6es na corte major e cujo
inteiro teor incluindo fundamentado voto esta disponivel no site do Supremo Tribunal
Federal para consulta corn registro aqui da ementa, "verbis":
EMENTA: POO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 39 DA LEI N. 10.741,
DE 1° DE OUTUBRO DE 2003 (ESTATUTO DO IDOSO), QUE ASSEGURA
GRATUIDADE DOS TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS E SEMI-URBANOS AOS
QUE TEM MAIS DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. DIREITO CONSTITUCIONAL.
NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICACIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATO.
NORMA LEGAL QUE REPETE A NORMA CONSTITUCIONAL GARANTIDORA DO
DIREITO. IMPROCEDENCIA DA AQA0.
1. 0 art. 39 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas repete o que dispoe o § 2°
do art. 230 da Constituicao do Brasil. A norma constitucional é de eficacia plena e
aplicabilidade imediata, pelo que nao ha eiva de invalidade juridica na norma legal que
repete os seus termos e determina que se concretize o quanto constitucionalmente
disposto.
2. Agao direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. => Inteiro teor que se pode
juntar eventualmente.
Registrem-se termos da decisao proferida pelo eminente Ministro CELSO DE MELLO do
STF no Recurso Extraordinario 702848 / SP que contem fundamentos sOlidos e
intransponiveis e alicergam a materia transporte de idoso "in verbis":
DECISAO: 0 presente recurso extraordinario foi interposto contra decisao, que, proferida
em sede de fiscalizacao abstrata de constitucionalidade (CF, art. 125, § 2°), pelo Orgao
Especial do E. Tribunal de Justiga local, acha-se consubstanciada em acOrdao assim
ementado (fls. 417):
"Agao direta de inconstitucionalidade — Artigos 11, 14 e 15 da Emenda n° 26, de 27 de
maio de 2010, a Lei Organica do Municipio de Barretos, que excluem da competencia
privativa do Chefe do Executivo legislar sobre 'servigos pUblicos', e estendem a gratuidade
no transporte pitlico municipal para os idosos desde os seus 60 (sessenta anos) — Falta
de interesse do requerente para postular a inconstitucionalidade do artigo 11 da referida
Emenda a Lei Organica do Municipio — Alteragao legislativa que apenas adequa a redagao
do inciso III do artigo 61 da Lei Organica local ao decidido em precedente agao direta de
inconstitucionalidade julgada por este mesmo C. Orgao Especial do Tribunal de Justiga do
Estado de Sao Paulo — Artigos 14 e 15 da referida Emenda que estendem aos idosos,
desde os seus 60 (sessenta anos), a gratuidade do transporte publico municipal —
Inadmissibilidade — Criagao de despesa publica sem indicagao dos recursos disponiveis —
Benesse que, a despeito de incentivada pelo Estatuto do Idoso (Lei Federal n° 10.741/03),
deve ser implementada de forma planejada e responsavel, de molde a nao transferir a
empresa concessionaria de servigo pOblico e, em Ultima analise, ao pr6prio poder publico
municipal concedente, os custos de implementagao do beneficio — Violagao do disposto no
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artigo 25 da Constituicao do Estado de Sao Paulo — Precedentes jurisprudenciais do C.
Orgao Especial deste Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo — Acao procedente em
parte — Inconstitucionalidade dos artigos 14 e 15 da Emenda n° 26, de 27 de maio de
2010, a Lei Organica do Municipio de Barretos, deste Estado de Sao Paulo, reconhecida."
(grifei)
Entendo revelar-se processualmente viavel a pretensao recursal ora deduzida,
considerada nao sO a autonomia constitucional inerente aos Municipios (CF, art. 30, I),
mas, tambem, o que prescreve o art. 39, § 3°, da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso):
"Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos
transportes coletivos publicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos servicos seletivos e
especiais, quando prestados paralelamente aos servicos regulares.

§ 3° No caso das pessoas compreendidas na faixa etaria entre 60 (sessenta) e 65
(sessenta e cinco) anos, ficard a criterio da legislacao local dispor sobre as condiciies para
exercicio da gratuidade nos meios de transporte previstos no `capur deste artigo." (grifei)
Nao vislumbro, no texto da Carta Politica, a existencia de obstaculo constitucional que
possa inibir o exercicio, pelo Municipio, da tipica atribuicao institucional que 'he pertence,
fundada em titulo juridic° especifico (CF, art. 30, I), para legislar, por autoridade prOpria,
sobre a extensao da gratuidade do transporte pUblico coletivo urbano as pessoas
compreendidas na faixa etaria entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos. Na
realidade, o Municipio, ao assim legislar, apoia-se em competencia material — que !he
reservou a prOpria Constituicao da RepUblica — cuja pratica autoriza essa mesma pessoa
politica a dispor, em sede legal, sobre tema que reflete assunto de interesse
eminentemente local.
Cabe assinalar, neste ponto, que a autonomia municipal erige-sea condicao de principio
estruturante da organizacao institucional do Estado brasileiro, qualificando-se como
prerrogativa politica, que, outorgada ao Municipio pela prOpria Constituicao da Republica,
somente por esta pode ser validamente limitada, consoante observa HELY LOPES
MEIRELLES, em obra classica de nossa literatura juridica ("Direito Municipal Brasileiro", p.
92/93, item n. 2, 178 ed., atualizada por Adilson Abreu Dallari, 2013, Malheiros):
Sob tal perspectiva, e como projecao concretizadora desse expressivo postulado
constitucional, ganha relevo, a meu juizo, no exame da controversia suscitada nesta sede
recursal extraordinaria, a prerrogativa da autonomia fundada no pr6prio texto da
Constituicao da Republica,que confere ao Municipio plena competencia para dispor — com
apoio em sua vontade politico-juridica e em razao de um juizo prOprio de conveniencia —
sobre as condicoes viabilizadoras do exercicio, por pessoas compreendidas na faixa etaria
entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, do beneficio da gratuidade nos
transportes coletivos publicos urbanos.
Vale rememorar, por oportuno, que os Municipios, podendo legislar sobre assuntos de
interesse local, dispOem de competencia normativa para validamente estabelecer regras
sobre o transporte coletivo de passageiros no ambito intramunicipal, como tem sido
reiteradamente proclamado por esta Corte Suprema (ADI 845/AP, Rel. Min. EROS GRAU
— RE 107.337-EDv/RJ, Red. p/o acOrdao Min. ILMAR GALVAO, v.g.).

O exame da presente causa permite-me concluir, examinada a questa° sob a perspectiva
do art. 30, I, da Constituicao, que o diploma legislativo editado pelo Municipio de
Barretos/SP encontra suporte legitimador no postulado da autonomia municipal, que
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representa, no contexto de nossa organizacao politico-juridica, como ja enfatizado, umas
das pedras angulares sobre as quais se estrutura o prOprio edificio institucional da
Federacao....
De outro lado, impende salientar que a concessao da gratuidade do transporte coletivo
public° urbano as pessoas entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, por
iniciativa parlamentar, nao configura, por si s6, causa geradora de aumento de despesa
publica ou situacao evidenciadora da necessidade de previa dotacao orcamentaria, tal
como assinalaram, nestes autos, a Camara Municipal de Barretos/SP (f Is. 329/332) e o
eminente Procurador-Geral de Justice do Estado de Sao Paulo (fls. 455/456). Essa
afirmacao torna aplicavel, ao caso, a jurisprudencia que esta Corte consolidou a propOsito
do tema referente a reserve de iniciativa, sempre excepcional, do processo de formacao
das leis.
Cabe observer, no ponto, por necessario, que o Pierian° desta Suprema Corte, ao julgar a
ADI 3.394/AM, Rel. Min. EROS GRAU, apreciando esse especifico aspecto da
controversia, firmou entendimento que torna acolhivel a pretensao recursal ora em exame,
como resulta evidente da seguinte passagem do voto do eminente Ministro (...).
Vale registrar, ainda, quanto a discussao sobre a necessidade de previsao orcamentaria, a
seguinte passagem do voto da eminente Ministra CARMEN LUCIA, proferido por ocasiao
do julgamento plenario da ADI 3.768/DF, de que ela prOpria foi Relatora:
"A constitucionalidade da garantia nao ficara comprometida, em qualquer caso, polls o
idoso tem, estampado na Constituicao, o direito ao transporte coletivo urbano gratuito.
Quem assume o Onus financeiro nao a questa° que se resolve pela inconstitucionalidade
da norma que repete o quanto constitucionalmente garantido." (grifei)
Cumpre ressaltar, por relevante, que esse entendimento foi reafirmado no julgamento
proferido no ambito desta Corte a prop6sito de questa() similar a que ora se examina nesta
sede recursal (RE 573.040/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
Cabe destacar, finalmente, tratando-se da hip6tese prevista no art. 125, § 2°, da
Constituigao da Republica, que o provimento e o improvimento de recursos extraordinarios
interpostos contra acOrdaos proferidos por Tribunais de Justice em sede de fiscalizagao
normative abstrata tern sido veiculados em decisoes monocraticas emanadas dos
Ministros Relatores da cause no Supremo Tribunal Federal, desde que, tal como sucede
na especie, o litigio constitucional ja tenha sido definido pela jurisprudencia prevalecente
no ambito deste Tribunal (RE 243.975/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE — RE 334.868AgR/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO — RE 336.267/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO — RE
353.350- -AgR/ES, Rel. Min. CARLOS VELLOSO — RE 369.425/RS, Rel. Min. MOREIRA
ALVES — RE 371.887/SP, Rel. Min. CARMEN LUCIA — RE 396.541/RS, Rel. Min.
CARLOS VELLOSO — RE 415.517/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO — RE 421.271-AgR/RJ,
Rel. Min. GILMAR MENDES — RE 444.565/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES — RE
461.217/SC, Rel. Min. EROS GRAU —RE 592.477/SP, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI — RE 601.206/SP, Rel. Min. EROS GRAU, v.g.).
Sendo assim, e pelas razoes expostas, conheco do presente recurso extraordinario, para
dar-Ihe provimento (CPC, art. 557, § 1°-A), em ordem a julgar improcedente a acao direta
de inconstitucionalidade ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de
Passageiros no Estado de Sao Paulo.
Alenn do exposto corn indicagao de acOrdaos contendo fundamento basilar o AG. REG. NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 833240 RONDONIA de relatoria do ilustre Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI inteiro teor tambem anexo aponta sobre aprovagao de lei local
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concedendo gratuidade aos idosos de 60 / 64 anos e complementa, sendo oportuno
registrar sobre o Recurso Especial 916.675-RJ (2007/0007390-1) anexo.
Nos demais Estados a jurisprudencia corn relacao a lei local (municipal ou estadual)
estabelecendo a isencao e gratuidade do transporte coletivo aos idosos a partir dos 60
(sessenta) anos, E NO MESMO SENTIDO, citando-se, por exemplo, a Apelagdo Civel
TJSP 0009970-78.2012.8.26.0624; a ApeIna() Give! TJSC 562693SC 2009056269-3; o
Recurso Inominado TJRJ 002547 204.2005.8.19. 0202 e o Agravo de Instrumento TJMA
0077388-76. 2015.8.10.0000 entre outros.
Significa, portanto, "data venia", que a constitucional e regular sob todos os aspectos a
sugestao em tela da ONG Brasil Legal nos termos da fundamentacao consignada,
parametrizacdo e da jurisprudencia patria que entende inclusive pela inexistencia de
quebra de contrato e de desequilibrio financeiro, afigurando justa a sugestao devido ao
interesse social/maior e alinhamento corn o slogan do prefeito.
A EXTENSAO DA JUSTIFICAcAO TEM 0 INTUITO DE OFERECER SUBSiDIOS A UMA
ANALISE EQUILIBRADA PARA ALICERcAR A DECISAO DE FORMA POSITIVA.
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SUGESTAO

Data:: 09/06/2017 - 21:1 .3
Nome: Astrid Simon Pinheiro

11/2017

Cargo ou Profissao: Professor de educagao infantil
Entidade (se for o caso): Smed
Sugestao:
Venho aqui sugerir a equiparagao salarial dos professores de educagao infantil e P1, pois
de acordo corn a Lei de Diretrizes e bases a alfabetizagao comega na educagao infantil e
vai em media ate os oito anos. Nao existe um trabalho diferenciado todas tern em comum
forma um cidadao e capacitar - lo como leitor no nivel de letramento. Assim o trabalho
unico. Como professoras de educagao infantil somos cobradas das prOprias colegas o
nivel de preparagao de nossas criangas. Ou seja, iniciamos uma preparagao para
perpetuagao do trabalho e recebemos menos salario.? Isto configura uma desvalorizagao
da educagao.
Justificativa: Tudo citado acima.

DIR G
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Data:: 09/06/2017 - 22:41
Nome: Cynthia Santos Vaz de Melo

SUGESTAO

12/2017

Cargo ou Profissao: Professora Ed infantil
Entidade (se for o caso):
Sugestao:
Dispoe sobre a equiparagao salarial entre o professor municipal e o professor para a
Educagao Infantil. Os vencimentos-base deverao ser equiparados de acordo corn o
mesmo nivel de escolaridade entre o professor municipal e o professor para a educagao
infantil.
Justificativa:
A despeito de avangos nas politicas educacionais, a divida histdrica de nosso pals para
corn a valorizagao profissional dos professores da educagao permanece e se aprofunda
cada vez mais, sobretudo, a partir de iniciativas de carater conservador que limitam e
desqualificam este trabalho. Grande parte dos problemas atuais no campo da valorizagao
profissional deve-se a extrema f rag m entagao das carreiras.
Portanto, vale ressaltar o esforgo do Conselho Nacional de Educagao, que aprovou por
unanimidade, o Parecer e a Resolugao que tratam do assunto (Resolugao CNE/CP n°
2/2015 a Resolugao CNE n° 02/2009).
Desse modo, as Resolugoes e os Pareceres no ambito legal, vao ao encontro das metas
do PNE (Plano Nacional da Educagao), inclusive a meta 17, que disp6e sobre a
remuneragao dos professores. Quando o novo PNE foi sancionado, o salario do professor
da Educagao Infantil era/6 45% menor do que ao dos professores municipais corn
formagao equivalente e a mesma jornada.
Considerando o contexto acima, torna-se urgente a equiparagao salarial entre os
professores para a educagao infantil com os professores municipais.
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SUGESTAO
Data:: 10/06/2017 - 07:24
Nome: FABIANA MARTINS DOS SANTOS

13/2017

Cargo ou Profissao: Prof essora
Entidade (se for o caso): PBH
Sugestao:
Disp6e sobre a equiparagao salarial entre o professor municipal e o professor para a
Educagao Infantil. Os vencimentos-base deverao ser equiparados de acordo coin o
mesmo nivel de escolaridade entre o professor municipal e o professor para a educagao
infantil.
Justificativa:
A despeito de avangos nas politicas educacionais, a divida histOrica de nosso pals para
corn a valorizagao profissional dos professores da educagao permanece e se aprofunda
cada vez mais, sobretudo, a partir de iniciativas de carater conservador que limitam e
desqualificam este trabalho. Grande parte dos problemas atuais no campo da valorizagao
profissional deve-se a extrema fragmentagao das carreiras.
Portanto, vale ressaltar o esforgo do Conselho Nacional de Educagao, que aprovou por
unanimidade, o Parecer e a Resolugao que tratam do assunto (Resolugao CNE/CP n°
2/2015 e Resolugao CNE n° 02/2009).
Desse modo, as Resolugoes e os Pareceres no ambito legal, vao ao encontro das metas
do PNE (Plano Nacional da Educagao), inclusive a meta 17, que dispoe sobre a
remuneragao dos professores. Quando o novo PNE foi sancionado, o salad° do professor
da Educagao Infantil era/e 45% menor do que ao dos professores municipais corn
formagao equivalente e a mesma jornada.
Considerando o contexto acima, torna-se urgente a equiparagao salarial entre os
professores para a educagao infantil corn os professores municipais.

Li
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Data:: 11/06/2017 - 07:50
Nome: Silvana Jardim Santos Costa

SUGESTAO

14/2017

Cargo ou Profissao: Professora
Entidade (se for o caso): Orgao municipal
Sugestao:
Equiparacao salarial entre professores da Educacao Infantil e Professor municipal, corn
mesmo nivel de formacao.Aceitado para os que ja exercem qualquer curso desde que seja
na area da educacao. Pois já possuem o magisterio.E ara os que desejam entrar,
Pedagogia ou Normal Superior.
Justificativa:
Os professores da Dedicacao infantil, possuem as mesmas atribuicoes e jornada de
trabalho e mao sao reconhecidos financeiramente, porem dentro das Umeis e creches
desempenham o seu papel de professor.

8441.1
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Data:: 12/06/2017 - 07:23
Nome: MARIA ANTONIETA SABINO VIANA

SUGESTAO

15/2017

Cargo ou Profissao: PEDAGOGA
Entidade (se for o caso):
Sugestao:
Dispoe sobre a equiparacao salarial entre o professor municipal e o professor de educagao
infantil. Os vencimentos base deverao ser equiparados de acordo corn o mesmo nivel de
escolaridade entre o professor municipal e o professor educacao infantil
Justificativa:
A despeito de avancos nas politicas educacionais, a divida histOrica de nosso municipio
para corn a valorizacao dos professores da educacao infantil permanece e se aprofunda
cada vez mais, sobretudo, corn iniciativas de carater conservador que limitam e
desqualificam este tralxlho. Grande parte dos problemas atuais no campo da valorizacao
deve-se a extrema fragmentacao das carreiras. Por oportuno, vale ressaltar o esforco do
Conselho Nacional de Educacao corn aprovagao por unanimidade o Parecer e a
Resolucao 02/2015 e 02/2009 que tratam do assunto. Quando o novo PNE foi sancionado,
o salad() do professor de Educacao Infantil era 45% menor do que o do professor
municipal corn formacao equivalente e a mesma jornada. Considerando o contexto acima,
torna-se urgente a equiparacao salarial entre os professores.

r7
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‘.00,
Data:: 12/06/2017 - 09:09
Nome: Maria Eustaquia da Silva

SUGESTAO

16/2017

Cargo ou Profissao: Cuidadora de idosos
Entidade (se for o caso):
Sugestao:
Inclusao de mais uma ara de resultados: Suprimir dos termos correlatos a Politica de
Assistencia Social da area de resultados IX e criar a XI, exclusivamente para a Assistencia
Social.
Justificativa:
Como a saude e a Educagao, a politica de assistencia social necessita do reconhecimento
da sua importancia, a comegar pela instituigao pr parte do Governo de indicadores preprios
e exclusivos. Em tempos de crise, ainda mais a necessario valorizar esta politica, ja que
existe urn forte crescimento no indice de vulnerabilidade social em fungati do desemprego.
Alem disso, otimiza a atuagao do controle social realizado por toda a populagao e traz
autonomia tanto para a Politica de Assistencia Social, quanto para seus gestores.
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SUGESTAO
Data:: 12/06/2017 - 09:15

17/2017

Nome: ERNANI FERREIRA LEANDRO
Cargo ou Profissao: PRESIDENTE DO CONSEP125 - Conselho Comunitario de
Seguranga Publica
Entidade (se for o caso): ACSCD - Associagao Comunitaria Social Cultural Desportiva CNPJ 05.195.107/0001-56
Sugestao:
Implantagao das Camaras Ternaticas de Seguranga Publica Regionais (CTSPR), uma em
cada urn dos quarenta (40) TerritOrios de Gestao Compartilhada em que a PBH dividiu
geograficamente o Municipio de Belo Horizonte. Trata-se de agao necessaria para a
"instalagao de um projeto piloto na Regional Oeste. Esta regional foi sugerida pela
Secretaria Municipal Adjunta de Gestao Compartilhada, uma vez que possui forte
participagao popular nas politicas do municipio.",
conforme consta do documento SMSEG/EXTER - Officio 085/2016 de 12 de Junho de
2016, do entao Secretario Municipal de Seguranga Urbana e Patrimonial - SMSEG, Sr
Flab dos Santos Junior, encaminhado aos Membros do CONSEP125 (Cpnselho
Comunitario de Seguranga Publica).
Justificativa:
Cumprimento do Decreto Municipal/BH 15.913, de 25 de margo de 2015 que criou as
CTSPR.
Trata-se de assunto que teve " reuniao de alinhamento das informagoes bem como
definigao das pr6ximas etapas de trabalho do dia 22.06.2016 na sede da Secretaria
Municipal de Seguranga Urbana a Rua CarijOs, 126, 14o andar (Sala do Plano)." porem a
despeito do esforgos feitos pelo CONSEP125 para que ocorressem as "prOxima etapas" as
mesmas nao ocorreram nem na etapa de transigao de governo Municipal (NOV e DEZ de
2016) e nem nestes cinco primeiros meses do Governo Municipal/BH.

FL
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SUGESTAO
Data:: 12/06/2017 - 09:47
Nome: Bruno Alexander Vieira Soares

18/2017

Cargo ou Profissao: Promotor de Justiga
Entidade (se for o caso): Ministerio Public() do Estado de Minas Gerais - 3a PJ SaCide
Sugestao:
Nova redacao para a Area de Resultado Sat1de, Capitulo II "Das Prioridades e Metas da
Administracao Publica Municipal, incorporando no texto a Atencao Psicossocial:
I - Area de Resultado Sarkle: Aprimoramento dos investimentos e da prestacao de
servicos de atendimento a saude, corn humanizagao dos servicos, qualificacao e
capacitacao dos profissionais atendentes; melhoria do atendimento da atencao basica, da
atencao especializada, ambulatorial e hospitalar, e da atencao psicossocial; promocao do
acesso da populacao a atividade fisica supervisionada e orientacao nutricional;
aprimoramento da vigilancia sanitaria, corn prevencao de zoonoses endennicas;
atendimento corn atencao especial aos idosos, criancas, adolescentes, mulheres e jovens.
Justificativa:
A Rede de Atencao Psicossocial — RAPS foi institurda por meio da Portaria n° 3.088, de 23
de Dezembro de 2011, que dispoe sobre a criacao e a articulacao de pontos de atencao
saude para pessoas corn sofrimento mental e com . necessidades decorrentes o uso de
alcool, crack e outras drogas, no ambito do Sistema Unico
de Sarkle.
U
A Lei Federal n° 10.216, de 06 de abril de 2001, que disp6e sobre a protecao das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saude mental,
privilegia o tratamento em servicos de base comunitaria, em meio aberto.
A RAPS e composta pelos seguintes componentes: atencao basica ern saude, atencao
psicossocial, atengao de urgoncia e emergencia, atencao residencial de carater transitOrio,
atencao hospitalar, estrategia de desinstitucionalizacao e reabilitacao psicossocial.
Na Atencao Psicossocial estao inseridos os Centros de Atencao Psicossocial, em suas
diversas modalidades, corn destaque ao CAPS AD, para o tratamento das pessoas corn
necessidades decorrentes do uso de alcool, crack e outras drogas. Sao Servicos que
ofertam tratamento em meio aberto, corn a proposta de atendimento multiprofissional,
realizando o acompanhamento clinico-psiquiatrico e a reinsercao social do usuario.
No municipio de Belo Horizonte estao implantados 8 (oito) CERSAMS (CAPS Ill) para o
tratamento das pessoas corn transtorno ou sofrimento mental e 3 (fres) CERSAMs AD
(CAPS ADM). Na Regional Centro Sul ainda nao houve a implantacao deste Servigo.
Os CERSAMs AD estao localizados nas Regionais Barreiro, Nordeste e Pampulha e sao
referencia para o atendimento aos casos agudos de pessoas corn dependencia quimica
para toda a cidade, corn a oferta de hospitalidade noturna, avaliando-se a necessidade do
quadro. E importante ressaltar que, alenn do atendimento ao usuario, os equipamentos sao
responsaveis por dar apoio matricial aos Centros de Saude, tendo em vista que apOs sair
do quadro agudo a pessoa corn dependencia quimica da continuidade ao
acompanhamento de saude nos Centros de Saude prOximos as suas residencias. Tais
equipamentos de saude tem abrangido urn contingente populacional superior ao que esta
disposto na Portaria n° 130, 26 de janeiro de 2012 (Ministerio da Saude), que e 200.000
(duzentos mil) habitantes.
Esta situacao foi confirmada pela Auditoria n° 1504, do Departamento Nacional de
Auditoria do SUS, e pelas fiscalizacOes realizadas pela 3a Promotoria de Justica de Defesa
de Saude de Belo Horizonte, que apontaram pela urgencia de incremento da Rede de
Saude Mental do Municipio de Belo Horizonte.
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Nom"
Cabe ressaltar que Belo Horizonte instituiu como Projeto Sustentador o "Programa
Recomego", por meio do Decreto Municipal n° 14.944, de 29 de Junho de 2012, trazendo 0
conjunto de agOes intersetoriais para enfrentar a dependancia quimica. A ampliagdo dos
CERSAMs AD é colocada como meta deste Programa.

l
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Data:: 12/06/2017 - 16:13
Nome: TLPA Professores Aposentados da Rede Municipal de BH
Cargo ou Profissao: Professores/Aposentados
Entidade (se for o caso):

SUGESTAO

19/2017

Sugestao:
Incluir no Orgamento do Municipio de Belo Horizonte para o ano de 2018 , a verba para
garantir o reajuste dos valores das dobras incorporadas na proporgao de 1/25 para
mulheres e 1/30 para os homens por anos de dobra quando da aposentadoria.
Justificativa:
Segundo o caput do Artigo 10 Lei n° 7.235 de 28 de Dezembro de 1996 que DISPOE
SOBRE 0 QUADRO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcAO,
INSTITUI 0 PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAcAO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, ESTABELECE A RESPECTIVA
TABELA DE VENCIMENTOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
DE VENCIMENTOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
Art. 10 - Os servidores ocupantes do cargo de Professor da Secretaria Municipal de
Educagao terao incorporados em seus proventos de aposentadoria os valores recebidos a
titulo de dobra de jornada, desde que cumprida pelo periodo minimo de 3 (tits) anos,
razao de 1/25 (urn vinte e cinco avos) para as mulheres e de 1/30 (urn trinta avos) para os
homens por ano de efetivo cumprimento da dobra.
§ 2° - Os valores recebidos a titulo de dobra serao atualizados no ato da aposentadoria do
servidor, conforme os indices de corregao aplicaveis a tabela de vencimentos dos cargos
da area de Educagao da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
§ 3° - Aplica-se o disposto no artigo aos servidores ocupantes do cargo pirblico de
Professor Municipal I e Professor Municipal II na data da vigencia do Estatuto dos
Servidores Publicos do Quadro Geral de Pessoal do Municipio de Belo Horizonte,
vinculados a Administragao Direta, e aos servidores ocupantes do emprego pirblico de
Professor, optantes na forma do art. 271 do mencionado diploma legal, que tenham
cumprido a dobra de jornada ou aulas excedentes a partir de 21 de margo de 1990 ate a
data da vigencia do Estatuto, cujos valores serao atualizados quando da aposentadoria do
servidor, conforme os indices de corregao dos tributos municipais
§ 5° - A vantagem prevista no § 3° e extensiva aos servidores que se tenham aposentado
nos cargos ou empregos de Professor Municipal I e Professor Municipal II ate a data da
vigencia do Estatuto e que tenham cumprido dobra de jornada ou aulas excedentes a partir
de 21 de margo de 1990 ate a data de sua aposentadoria.
Apesar da lei citada, garantir o direito as aulas excedentes incorporadas quando da
aposentadoria, o Municipio nao aplica os reajustes concedidos aos salarios na verba
referente as aulas incorporadas no contra-cheque dos aposentados. Sendo assim, os
aposentados corn aulas excedentes incorporadas estao corn esta parte do salad°
congeladas desde a aposentadoria, acarretando perdas salariais significativas e gerando
desigualdade e injustiga pois quebra o direito a paridade.Segundo dados atuais fornecidos
pela Secretaria de Previdencia Municipal sao 2789 professores aposentados corn paridade
que possuem verba de aula excedente incorporada e ate o presente momento congelada.
Faz-se urgente contemplar a reivindicagao dos aposentados.
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Data:: 12/06/2017 - 17:55
Nome: HELENA MARIA VIANA

SUGESTAO

20/2017

Cargo ou Profissao: PROFESSORA PARA A EDUCAQAO INFANTIL
Entidade (se for o caso):
Sugestao:
Dispoe sobre a equiparagao salarial entre o professor municipal e o professor para a
Educagao Infantil. Os vencimentos base deverao ser equiparados de acordo corn o mesmo
nivel de escolaridade entre o professor municipal e o professor para a educagao infantil.
Justificativa:
A despeito de avangos nas politicas educacionais, a divida histOrica de nosso pals para
corn a valorizagao profissional dos professores da Educagao Infantil permanece e se
aprofunda cada vez mais, sobretudo, a partir de iniciativas de carater conservador que
limitam e desqualificam este trabalho. Grande parte dos problemas atuais no campo da
valorizagao profissional deve-se a extrema fragmentagao das carreiras.
Portanto, vale ressaltar o esforgo do Conselho Nacional de Educagao, que aprovou por
unanimidade, o Parecer e a Resolugao que tratam do assunto (Resolugao CNE/CP n°
2/2015 e Resolugao CNE n° 02/2009).
Desse modo, as Resolugoes e os Pareceres, no ambito legal, vao ao encontro das nnetas
do PNE (Plano Nacional da Educagao), inclusive a meta 17, que dispi5e sobre a
remuneragao dos professores. Quando o novo PNE foi sancionado, o salario do professor
da Educagao Infantil era/e 45% menor do que ao dos professores municipais corn
formagao equivalente e a mesma jornada.
Considerando o contexto acima, torna-se urgente a equiparagao salarial entre os
professores para a educagao infantil corn os professores municipais.
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Data:: 12/06/2017 - 19:05
Nome: Gabrielle Faria
Cargo ou Profissao: Empresaria

SUGESTAO

21/2017

Entidade (se for o caso): Coletivo Vivas Sugestao:
Conclusao das obras e funcionamento do Centro de Parto Normal da Maternidade Leonina
Leonor Ribeiro, corn aportes de investimentos da Rede Cegonha, Municipais, Estaduais e
Federais, para melhor prestar atendimento a saude da mulher e da crianga corn
humanizageo dos servicos prestados.
Justificativa:
Maternidade Leonina Leonor Ribeiro, localizada na regido de Venda Nova, espera suas
portas serem abertas desde 2009. Corn o investimento ja realizado R$2,2 milheies pelo
Fundo Municipal de Sairde, estando corn 70% da sua obra concluida, estrutura que je
permite atender consultas e partos de baixo risco. 0 Centro de Parto Normal tera a
capacidade de atender 350 partos por roes, sendo 32 leitos, 06 PPP e todos teriam
banheiras, dobrando a atual estrutura do sistema publico de sat:1de que hoje sobre
carregado, focando em praticas de assistencia ao parto humanizado.
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Data:: 12/06/2017 - 22:40

SUGESTAO

22/2017

Nome: ERNANI FERREIRA LEANDRO
Cargo ou Profissao: MEMBRO DE COMFORcAs(Municipal, Executiva e Regional Oeste)
Entidade (se for o caso): ACSCD - Associagao Comunitaria Social Cultural Desportiva CNPJ 05.195.107/0001-56
Sugestao:
Implantagao de quarteirao da Rua Pilar entre a Rua Contria e a Av. Silva Lobo: Rua
Franklin Figueiredo, esquina corn a Av Silva Lobo no Bairro Graja0 na Regiao OESTE de
BH. 0 atendimento desta sugestao implicard em melhoria para tramitagao a pe na regiao e
tambem da seguranga fisica de moradores empresarios e de prestadores de servigos alem
de melhorar significativamente o transit° e o trafego de onibus coletivos publicos e de
carros particulares.
Justificativa:
Trata-se de demanda antiga da comunidade local que afinal foi conquistada via Organnento
Participativo ano do OP 2011/2012. Da Reuniao dos Membros das COMFORcAS de 01
de Junho de 2017 da Secretaria Municipal de Governo-SMGO, promovida pela Secretaria
Municipal Adjunta de Gestao Compartilhada - SMAGC consta a seguinte Observagao que
repete Observagoes anteriores constantes de reunkies do ano passado (2016):
"Trata-se de "invasao" de trecho da Rua Pilar, entre Rua Contria e Av Silva Lobo, prevista
na CP 94-007 1 e CP 322.004 G. ... porem existe liminar de 14/07/2015 que suspende as
autuagoes e agoes de fiscalizagao. Para prosseguimento do processo administrativo é
necessario que todos os moradores sejam notificados a desocupar a via."
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SUGESTAO
Data:: 12/06/2017 - 23:22

23/2017

Nome: ERNANI FERREIRA LEANDRO
Cargo ou Profissao: MEMBRO DE COMFORcAs(Municipal, Executiva e Regional
Oeste)
Entidade (se for o caso): ACSCD - Associacao Comunitaria Social Cultural Desportiva
- CNPJ 05.195.107/0001-56
Sugestao:
Revitalizacao e drenagem pluvial da Rua Platina em toda a sua extensao contemplando
recapeamento asfaltico alargamento e melhoria dos passeios, sinalizacao, arborizacao,
iluminacao e instalacao de abrigos de 6nibus.
Atencao: atraves da OUC-ACLO reivindica-se pelo Programa PARQUE DO
CALAFATE { um dos doze(12) Programas da OUC-ACLO } que esta solicitacao seja
ampliada transformando a Rua Platina em mao tinica fazendo binario corn a Av
Guarata, praticamente paralela a Rua Platina. A Av. Guarata, uma vez aberta e
desobstruida em seus quarteirOes interrompidos permitird que tal Av Guarata seja a
contramao relativamente a Rua Platina, isto e, uma a mao unica na direcao do CENTRO
e a outra a mao unica na direcao do BAIRRO. Esta conquista, alem da extraordinara
melhoria eliminando os gargalos no transito local constituird importante melhoria na
mobidade interurbana e mesmo interestadual pois tais maos unicas (Rua Platina e Av
Guarata) passariam a ser entrada e saida aos vetores saidas OESTE e SUDOESTE de
Belo Horizonte.
Justificativa:
Trata-se de demanda antiga da comunidade local que afinal foi conquistada via
Orcamento Participativo pelos Empreendimentos de Numeros 72 e 73 anos do OP
2013/2014, embora apenas para a elaboracao de projetos e mesmo para este efeito, pela
informacao passada na Reuniao promovida pela SMAGC (Secretaria Municipal Adjunta
de Gestao Compartilhada) em 01.06.2017 o empreendimento (Elaboracao de Projeto)
encontra-se "Paralisado"

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
At441.00,
Data:: 12/06/2017 - 23:28
Nome: Cintia Carmelia Silva da Roca

SUGESTAO

24/2017

Cargo ou Profissao: Professor para Educagao Infantil
Entidade (se for o caso):
Sugestao:
Dispoe sobre a equiparagao salarial entre o professor municipal e o professor pars a
educagao infantil. Os vencimentos base deverao ser equiparados de acordo com o mesmo
nivel de escolaridade entre o professor municipal e o professor pars a educagdo infatil.
Justificativa:
A despeito de avancos nas politicas pOblicas educacionais, a divida histOrica de nosso
Pais para corn a valorizagao profissional dos professores da educacao permanece e se
aprofunda cada vez mais, sobretudo, a partir de iniciativas de carater conservador que
limitann e desqualificam este trabalho. Grande parte dos problemas atuais no campo da
valorizacao profissional deve-se a extrema fragmentacao das carreiras.
Portanto, vale ressaltar o esforgo do Conselho Nacional de Educacao, que aprovou por
unanimidade, o Parecer e a Resolucao que tratam do assunto (Resolugao CNE/CP n°
2/2015 e Resolucao CNE n 02/2009).
Desse modo, as Resolucaes e os Pareceres no ambito legal, vao ao encontro das metas
do PNE (Plano Nacional de Educacao), inclusive a meta 17, que dispoe sobre a
remuneracao dos professores. Quando o novo PNE foi sancionado, o salario do professor
da Educacao Infantil era/e 45% menor do que ao dos professores municipais corn
formacao equivalente e a mesma jornada.
Considerando o contexto acirna, torna-se urgente a equiparacao salarial entre professores
para a Educacao Infantl corn os professores municipais.

DIR G

FL.

cll

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SUGESTAO
Data:: 12/06/2017 - 23:52

25/2017

Nome: ERNANI FERREIRA LEANDRO
Cargo ou Profissao: PRESIDENTE DO CONSEP125 - Conselho Comunitario de
Seguranga Publica e da ACSCD (Associagao Comunitaria Social Cultural Despot
Entidade (se for o caso): Membro de COMFORQAs (Muncicipal, Executiva e Regional
OESTE)
Sugestao:
Implantagdo de Sistema de Video Monitoramento, em apoio ao POLICIAMENTO
COMUNITARIO corn a participagdo da Guarda Municpal, interligando os Bairros de cada
urn dos quarenta (40) TerritOrios de Gestao Compartilhada (TGC) em que o Municipio de
Belo Horizonte e dividido a Base Comunitaria de cada TGC respectivo e as Bases
Comunitarias a COP/BH. Na Regional OESTE de Belo Horizonte a comunidade
conquistou, via Orgamento Participativo, cannaras de videomonitoramento para os Bairros
GUTIERREZ e CAMARGO, pelos OPs do ano 2015/2016 porem a "Fase
Empreendimento" informada pela SMAGC (Secretaria Muncicipal Adjunta de Gestao
Compatilhada) na Reuniao de 01.06.2017 corn os Mennbros da COMFORQA OESTE, para
esta conquista e " em estudos preliminares".
Justificativa:
E uma das formas, entendida pela sociedade civil organizada, de a PBH atuar na
SEGURANQA PUBLICA, responsabilidade de todos.
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SUGESTAO
Data:: 13/06/2017 - 00:10

26/2017

Nome: ERNANI FERREIRA LEANDRO
Cargo ou Profissao: PRESIDENTE DO CONSEP125 - Conselho Connunitario de
Seguranga PUblica e da ACSCD (Associagao Comunitaria Social Cultural Desporti
Entidade (se for o caso): Membro de COMFORcAs (Muncicipal, Executiva e Regional
OESTE)
Sugestao:
Implantagao de acesso de pedestres, corn contengao e tratamento de talude na Rua
Sebastiao de Barros entre a Rua Angra dos Reis e a Av. Barao Homem de Melo no Bairro
Nova Granada.
Justificativa:
Trata-se de forma de aumentar a acessibilidade de pedestres na regiao, demanda
conquistada pela comunidade via OP numero 80 do ano 2013/2014 porem encontra-se
corn o projeto paralisado e na "Fase Empreedimento" informada como "Paralisado" na
Reuniao promovida pela SMAGC (Secretaria Municipal Adjunta de Gestao Compartilhada)
corn os Membros da COMFORQA OESTE de 01.06.2017.

.
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Ne.sif

SUGESTAO

Data:: 13/06/2017 - 07:40
Nome: CELIO CAMARGOS FERREIRA

27/2017

Cargo ou Profissao: CONTADOR
Entidade (se for o caso):
Sugestão:
Gostaria de sugerir que fosse criado urn programa de compartilhamento de ofertas de
estagios ern escolas publicas, de alunos corn as melhores notas obtidas no semestre, tudo
atraves da internet, para auxiliar alunos em deficit no aprendizado ou que precisem de
reforgo, e tambem para auxilio aos professores no que tange corregoes de provas,
indicagdo de supervisdo assistida a alunos, enfim, urn complement° aos trabalhos, quando
solicitados. E ao final do estagio, o programa premiasse os 50 melhores alunos tutores.
Justificativa:
Os alunos corn dificuldade no aprendizado nao encontram reforgo escolar de forma
gratuita. E preciso elaborar uma rede de ensino que consiga na linguagenn prOpria dos
alunos, disseminar o aprendizado. Tudo corn a supervisdo de professores voluntarios, ate
mesmo de mestres que estao aposentados e que gostaria de contribuir corn a melhoria do
ensino.
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Akfteof
Data:: 13/06/2017 - 08:40

SUGESTAO

28/2017

Nome: ERNANI FERREIRA LEANDRO
Cargo ou Profissao: PRESIDENTE DO CONSEP125 - Conselho Comunitario de
Seguranga Publica e da ACSCD (Associagao Connunitaria Social Cultural Desporti
Entidade (se for o caso): Membro de COMFORcAs (Muncicipal, Executiva e Regional
OESTE)
Sugestao:
URBANIZAcA0 DA VILA CALAFATE/AMIZADE: Trata-se de demanda antiga de
moradores de Belo Horizonte. Indica-se, PARA PLENO ENTENDIMENTO DESTA
SUGESTAO, uma retomada histOria pesquisando-se no Orgamento Participativo (OP) de
Belo Horizonte continuadas demandas desde o ano de 2000, quando a presente sugestao
de URBANIZAQAO DA VILA CALAFATE/AMIZADE aparecia corn o nome de
transfornnagao de BECOS da Vila Calafate/Amizade, em RUAS. Sucessivamente tal
demanda foi maquiada em prejuizo dos moradores passando pela elaboragao de PGE
(que teve aceitagao pelos signatarios da demanda conquistada mas que nunca foi
elaborado) e sucessivamente transfornnou-se em Projetos, dentro e fora do ambito do OP,
desde aquele ano de 2000 ate a presente data, todos corn forte contestagao e recusa por
parte da comunidade tais como:
a) Plano de Remogao de Moradores da Vila Calafate/Amizade ( consta ter sido elaborado
via OP porann nunca foi apresentado aos Membros da COMFORQA OESTE que,
evidentemente - ja que a remogao tinha objetivos contrarios ao escopo conquistado - tal
Plano de Remogao seria repudiado),
b) Instalagao da NOVA RODOVIARIA DE BELO HORIZONTE, cujo Projeto teve alguns
anos de ferrenha resistencia por parte da comunidade para afinal, no ano de 2009 ter tal
resistoncia aceita pelo Sr Prefeito de Belo Horizonte de entao, que reconheceu
reconheceu que seria urn desqualificado use do dinheiro public° confirmando a validade
da "grita popular o que foi constatado, por Auditoria Independente contratada pelo
Municipio: alam de o local (Vila Calafate/Amizade) ser tecnicamente inadequado para ser
a Nova Rodoviaria da Capital o outro impeditivo determinante é a curta distancia da
Rodoviaria ainda atual, no Centro de BH, isto e, menos de quatro(4) quilOmetros, levaria a
Nova Rodoviaria, em seu inicio de operagao a ter vicios ainda maiores que a atual.
c) Construed° da Bacia do Arrudas no territ6rio hoje correspondente a Vila
Calafate/Amizade.
A presente sugestao de URBANIZAcAO DA VILA CALAFATE/AMIZADE fica mantida
ainda que se confirme a "Construgao da Bacia do Arrudas no territOrio correspondente a
Vila Calafate/Amizade" constante do PLANO MUNCIPAL DE SANEAMENTO vigente.
Bastaria que no Projeto correspondente esteja prevista a cobertura de tal Bacia a exemplo
do que foi feito quando da Construgdo do Vale do Anhangabat.), na Cidade de Sao Paulo.
Justificativa:
A URBANIZAcA0 DA 'VILA CALAFATE/AMIZADE sera uma concreta demonstragao d
compromisso dos executivos corn a necessaria redugao das desigualdades sociais.
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
\tazo,
Data:: 13/06/2017 - 09:36

SUGESTAO

29/2017

Nome: ERNANI FERREIRA LEANDRO
Cargo ou Profissao: PRESIDENTE DO CONSEP125 - Conselho Comunitario de
Seguranga POblica e da ACSCD (Associagao Comunitaria Social Cultural Desporti
Entidade (se for o caso): Membro de COMFORQAs (Muncicipal, Executive e Regional
OESTE)
Sugestao:
COrrego do Cercadinho: Revitalizagao, Drenagem e Ponte:
A) A Ponte sobre o COrrego Cercadinho é conquista da comunidade via Orgamento
Participativo Digital (O.P.Dig) do ano de 2011 a "Fase Empreendimento" é "Em elaboragao
de Projeto" tendo a "Ordem de reinicio em Abril de 2017" conforme informagOes prestadas
pela SMAGC (Secretaria Municipal Adjunta de Gestao Compartilhada) em Reuniao corn os
Membros da COMFORQA OESTE de 01.06.2017. A Construgao desta ponte ligara os
Bairros Estrela Delve e Havel, na Regiao OESTE de Belo Horizonte.
B) A revitalizagao do COrrego do Cercadinho e seu desassoreamento sao obras previstas
no Fundo Municipal de Saneamento 2017.
Justificative:
Revitalizagao e drenagem de ribeirOes sao empreendimentos corn reflexos positivos para a
Qualidade de Vida dos municipes em especial no que se refere a Saud Pirlolica.
A Ponte conquistada via O.P.Dig do ano de 2011 contribuird para o aumento da
Mobilidade e da Acessibilidade nao apenas local mas em todo o Territerio de Gestao
Compartilhada Oeste 4 (TGCO4).
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Data:: 13/06/2017 - 10:59

SUGESTAO

30/2017

Nome: ERNANI FERREIRA LEANDRO
Cargo ou Profissao: PRESIDENTE DO CONSEP125 - Conselho Comunitario de
Seguranga PUblica e da ACSCD (Associagao Comunitaria Social Cultural Desporti
Entidade (se for o caso): Membro de COMFORcAs (Muncicipal, Executiva e Regional
OESTE)
Sugestao:
PRESERVAQA0 DA AREA VERDE DO JARDIM AMERICA no TerritOrio de Gestao
Compartilhada Oeste 1 (TGCO1) no Bairro Jardim America.
0 atendinnento a esta sugestao incluindo-a nas emendas a LDO-2018 atendera a
reivindicagao antiga da comunidade, particularmente do TGCO1 no sentido de que seja
impedido qualquer ato que destrua ou danifique a vegetagao do imovel conhecido como
Mata da Av. Barao Homem de Melo por se tratar da unica area verde em todo o citado
TerritOrio 01 que engloba os Bairros Alto da Barroca, Barroca, Calafate, Prado, Grajati,
Gutierrez, Jardim America, Nova Ganada, Nova Suiga e Salgado Filho corn uma
populagao de 100.638 habitantes de acordo corn o censo do IBGE do ano de 2010.
Tratando-se de espagoEsta sugestao
Justificativa:
Atendendo a "vontade coletiva" a Associagao Comunitaria Social Cultural Desportiva, na
qualidade de Assistente Simples, nos termos do art. 121 do NCPC vem lutando pela
preservagao da Ultima e derradeira area verde do TGCO1 sendo fato que todas as areas
remanescentes sofrem do mal da Especulagao Imobiliaria e ma gestao Publica da Cidade
que vem transformando nossa "Cidade Jardim" em "Cidade de Concreto".
A urgencia na apresentagao da presente sugestao se justifica pelo fato de este assunto,
vencidas todas as tentativas de solugao administrativa, ser hoje objeto de Agao Civil
Publica proposta pelo Ministerio Publico de Minas Gerais em face do Municipio de Belo
Horizonte e da Empresa MASB 19 .
A MASB 19 tem projeto de transformar a citada area verde em ennpreendimento imobiliario
corn duas torres corn 270 unidades habitacionais, 600 vagas de garagenn e ainda uma
unidade comercial com 23 lojas, 48 salas e 99 garagens comerciais que gerarao, alem dos
prejuizos ambientais e a satide, impactos graves a circulagao de veiculos na via Av Barao
Homem de Melo de grande transit° Municipal e Intermunicipal por ser o Eixo da Saida
Sudoeste de Belo Horizonte.
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CARGO OU PROFISSAO:
Promotora de Justica
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234 Promotoria de Justica de Defesa dos Direitos das Criancas e Adolescentes Civel de BH

k.

NOME:

Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema

ENTIDADE (se for o caso):
E-MAIL:

pjijcivelampmg.mp.br

TELEFONE:
3272-2906

ENDEREcO:
Rua Tamoios, 831, centro, BH

ti

SUGESTAO

31/2017
TEXTO:
Acrescentar o seguinte a redagao ao Inciso I- Area de Resultado Saude, Artigo 2 2 , Capitulo II — Das Prioridades e Metas da
Administragk Ptiblica Municipal, em seguimento ao que foi proposto:

"Aprimoramento dos investimentos e da prestagao de servicos de atendimento a sailde, corn humanizagao dos servigos,
qualificagao e capacitagao dos profissionais atendentes; melhoria do atendimento da atengao basica e especializada,
ambulatorial e hospitalar; promogao do acesso da populagao a atividade fisica supervisionada e orientagao nutricional e

desenvolvimento de aches estruturantes de politicos de tratamento, prevenctio e reinsercao social de dependentes
quimicos de 6kool e drogas; aprimoramento da vigilancia sanitaria, corn prevengao de zoonoses endernicas, inclusive
corn realizacao de campanhas educativas; atendimento corn atengao especial aos idosos, criangas, adolescentes,
mulheres e jovens; estabelecer politicos, pianos, programas e servicos que atendam especificamente a primeira

infancia, visando ao seu desenvovlvimento integral; promover o acesso a acoes e servicos para promocao, protecao e
recuperacao da soode da crianca e do adolescente, inclusive daquela corn deficiencia, que necessite de acoes relativas
ao tratamento, habilitacao ou reabilitagoo, conforme sua necessidade especifica; busca ativa da gestante que nor,
iniciar ou que abandonar as consultas de pre-natal, bem como da puerpera que nao cornparecer as consultas p6sparto."

JUSTIFICATIVA:
E de fundamental importancia assegurar o acesso a atengao psicossocial de pessoas corn necessidades decorrentes do
use de crack, alcool e outras drogas e suas familias, caracterizar as intervengoes terapeuticas no tratamento de pacientes
usuarios de crack e outras drogas, levando em consideragao agOes, dificuldades, abordagens terapeuticas, desafios e
sugest6es para o enfrentamento das drogas. A garantia da articulagao e integragao de politicas pirblicas que atendam
essas pessoas é fator determinante que propicia a sua reinsergao social.
A dependencia quimica, segundo a Organizagao Mundial de Saircle, é reconhecida como doenga, porque ha alteragao
da estrutura e no funcionamento normal da pessoa, de forma prejudicial. Atinge o ser humano na sua totalidade e,
atualmente, é reconhecida como uma seria questa° social, na medida em que atinge o mundo inteiro, em todas as classes
socials. Sem o tratamento adequado, a dependencia quimica tende a piorar cada vez mais, levando a pessoa a uma
destruigao gradativa de si nnesma, atingindo sua vida pessoal, familiar, profissional e social.
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Dessa forma, desenvolver agOes estruturantes e inclusivas de politicas de tratamento, prevengao e reinsergao social
de dependentes quimicos de alcool e drogas, corn awes em Arias areas, como sa6cle e educagao social, devem
prevalecer como uma das prioridades da administragao p6blica.
Faz-se necessario, tambem, que sejam priorizadas campanhas educativas que visem a conscientizagao da populagao na
formagao de habitos saudaveis e nos cuidados que consernem as awes de vigilancia sanitaria.
Considerando a Lei 13.257/2016, que disp6e sobre as politicas p6blicas para a primeira infancia e da outras diretrizes,
e prioridade absoluta e dever do Estado assegurar os direitos da crianca, do adolescente e do jovem, mediante o
estabelecimento de politicas p6blicas especificas a primeira infancia e que promovam o seu desenvolvimento integral.
Assim sendo, as areas prioritarias para essa faixa etaria precisam estar articuladas para que seja implementada a
Politica Nacional Integrada para a primeira infancia.
E importante considerar a relevancia dos primeiros anos de vida no desenvolvimento do ser humano. Assim sendo,
desenvolver awes estruturantes de politicas voltadas para a primeira infancia deve prevalecer como uma das prioridades
da administragao publica.

Disponivel em: G:\fluxos-intersetoriais-dirleg\fluxo de projetos orcamentarios\2017\Ido 2018\formulario - Ido 2018.doc
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NOME:
Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema

CARGO OU PROFISSAO: Promotora de Justica

ENTIDADE (se for o caso):
Ministerio Public° do Estado de Minas Gerais — 23g Promotoria de Justica de Defesa dos Direitos das Criancas
e dos Adolescentes Mel de Belo Horizonte
E-MAIL:
pjijcivel@mpmg.mp.br

TELEFONE: 31- 3272.2939

ENDERECO:
Rua Tamoios, ng 831 — Centro — BH/MG- 30120-058

SUGESTAO

32/2017
TEXTO:
Acrescentar o seguinte ao Art. 30:

Paragrafo segundo - As autorizacties no forma prevista no caput deste artigo ntio afetartio os creditos orcamentarios
destinados a crianca e ao adolescente.

JUSTIFICATIVA:

0 Art. 42 do Estatuto da Crianga e do Adolescente estabelece que: E dever da familia, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder palbico assegurar, corn absoluta prioridade, a efetivagdo dos direitos referente a
vida, a saade, a alimentagdo, a educageio, ao esporte, ao lazer, a profissionalizagdo, a cultura, a diginidade, ao
respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitoria.
Paragrafo Unico — A garantia de prioridade cornpreende:
a) primazia de receber protegdo e socorro em quaisquer circunstancia
b)

precedencia de atendimento nos servigos publicos ou de relevancia pdblica;

c) preferencia na formulagdo e na execugeio das politicos sociais pablicas;
d) destinag'do privilegiada de recuros palbicos nas areas relacionadas corn a protegdo a infanciii; e

juventude.
C.J

Disponivel em: G:\fluxos-intersetoriais-dirleg\fluxo de projetos orcamentarios\2017 Id° 2018 Wormulario - 'do 2018.doc
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Data:: 13/06/2017 - 11:15
Nome: Nemer Sanches de Souza

SUGESTAO

33/2017

Cargo ou Profissao: Ativista
Entidade (se for o caso): OSBH - ObservatOrio Social de Belo Horizonte
Sugestdo:
Alteragdo do inciso IX do art. 2o., que passard a ter a seguinte redagao:
IX - Area de Resultado Political Sociais e Esportes: Integragao e pronnogao das politicas
de inclusao social e defesa dos direitos humanos; aprimoramento das politicas de
prevengao, protegdo e promogao voltadas para criangas, adolescentes, mulheres, jovens,
idosos, populagdo em situagdo de vida nas ruas e pessoas corn deficiencia; ampliagdo e
aperfeigoamento da participagdo da sociedade civil na gestao da cidade, melhorando a
articulagao das instancias participativas e integrando aos instrumentos de planejamento e
gestao as diretrizes para a formulagdo de politicas publicas definidas pela sociedade nas
conferencias municipals e nas reunioes do orgamento participativo, garantindo a
efetividade da participagdo; aprimorar a transparencia, a justiga social e a excelencia da
gestao publica democratica, participativa e eficiente; fomentar projetos sociais desportivos
e de lazer, promover o acesso ao esporte como fator de formagao da cidadania de
criangas, jovens e adolescentes em areas de vulnerabilidade social, promogdo de
atividades esportivas, visando a qualidade de vida, principalmente dos idosos;
Justificativa:
A alteragao proposta visa ampliar, fortalecer e aperfeigoar a participacao da sociedade civil
na gestao da cidade ao buscar a articulagdo e integracao dos instrumentos de
planejamento e gestao corn as diretrizes para a formulagao de politicas pUblicas definidas
nas conferencias municipais e corn as obras e projetos aprovados nas reuni6es do
orgamento participativo pela sociedade.
A participagao da sociedade na formulagdo, acompanhamento e controle das politicas
publicas é uma das marcas indeleveis e necessarias numa democracia participativa e
passara a ser mais valorizada e ampliada corn a efetivagao das propostas aprovadas. Ao
integrar planejamento e gestao corn as diretrizes construfdas democraticannente, o
municipio desperta e fortalece o interesse da sociedade em participar das conferencias
municipais e dos conselhos de politicas publicas pois os cidaddos perceberao clarannente
que as propostas construfdas foram implementadas, estabelecendo uma relagdo de
confianga entre sociedade e poder public°.
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Data:: 13/06/2017 - 11:16
Nome: Nemer Sanches de Souza

SUGESTAO

34/2017

Cargo ou Profissao: Ativista
Entidade (se for o caso): OSBH - ObservatOrio Social de Belo Horizonte
Sugestao:
INCLUSAO do inciso XI no art. 2o., COM a seguinte redagdo:
XI — area de resultado Orgamento Participativo: aprinnoramento do processo do Orgamento
Participativo para definicao das prioridades de investimento e realizagdo de agoes que
resultem na conclusao das obras e projetos aprovados nos orcannentos participativos dos
anos anteriores a 2017, definigao das demandas sociais que exigem novos investimentos
nas rodadas anuais de orgamento participativo, ampliagao e aperfeigoamento da
participagao da sociedade civil na gestao da cidade, melhoria da articulagdo das instancias
participativas e aumento da integragao corn os instrumentos de planejamento e gestao,
garantindo a transparencia, a justiga social e a excelencia da gestao publica democratica,
participativa e eficiente;
Justificativa:
O Orgamento Participativo a uma conquista historica e que destaca o municipio de Belo
Horizonte no cenario nacional. Data a sua importancia para a sociedade deve representar,
na formulagao do orgamento public°, uma AREA DE RESULTADO especifica, facilitando o
acompanhamento e a fiscalizagdo por parte do poder legislativo e pela sociedade, alem de
demonstrar de forma inequivoca que a atual administragdo municipal considera prioritaria
a aplicagdo de recursos na concretizagdo dos projetos e obras aprovados nas reunioes do
orgamento participativo.
O aprimoramento do OP deve levar em consideragao a plena democratizagao na
formulagdo das poilticas pUblicas pelo cidaddo connum, ampliando assim a vontade de
participagao da sociedade, que percebera o efetivo empenho do governo ao executar as
propostas ja aprovadas nos anos anteriores e que ate entao foram negligenciadas pelas
gestoes anteriores.
A execugao dos projetos e obras já aprovadas nas rodadas dos orgamentos participativos
de anos anteriores a 2017 representard a pavimentagao efetiva do caminho para que a
sociedade participe da gestao corn empenho e confianga no resultado de sua participagao,
pois ela sabers que existe seriedade da administragao municipal, empenho do poder
legislativo e respeito as deliberagoes dos cidaddos comuns, representando tambem mais
urn passo firnne da atual gestao no cuidado com as pessoas.
Cabe frisar que e de fundamental importancia que as obras aprovadas nos anos anteriores
sejam efetivamente concluidas, demonstrando claramente a sociedade que o OP nao se
trata apenas de retOrica midiatica e sim de vontade e determinagdo politica da atual
administragdo, como tambern de mudanga de postura do legislativo municipal, que
passard a valorizar as deliberagoes da sociedade.
O atraso na conclusao das obras e dos projetos aprovados nos anos anteriores tern
impedido que novos projetos sejam iniciados ou aprovados, gerando decepgdo e
desanimo nos cidaddos envolvidos corn o OP, alem de contribuir .corn a desconfianga em
relagao aos gestores e corn o descaso corn as coisas publicas. E necessario que a atual
gestao, que se diz empenhada em cuidar das pessoas, deixe como legado a efetiva
conclusividade das obras do OP aprovadas no passado, gerando confianga de que o OP
continuard a existir e que as futuras aprovagoes sera° executadas ate 2021.
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Cargo ou Profissao: Assistente Social

SUGESTAO

35/2017

Entidade (se for o caso):
Sugestao:
Acrescentar mais uma area de resultados, a XI, exclusiva para a Assistencia Social e
suprimir os termos correlacionados da area de resultados IX.
Justificativa:
A Politica de Assistencia Social carece de ser tambem reconhecida como uma politica
pOblica social de igual importancia corn as outras como a saude e educacao. Os
indicadores de vulnerabilidade social aumentaram expressivamente, principalnnente neste
momento de crise economica. Identifica-se muitas pessoas em situagao de desemprego,
endividannento e fome. lsso impacta diretamente na necessidade de investimentos
publicos na area.
Criar uma area de resultados exclusiva para essa politica é urn born comeco para que
esse reconhecimento. Possibilita a fornnagao de indicadores e metas prOprias, corn
subsidios para a formulacao da LOA/2018 e posteriores, facilitando a gestao da politica e a
atuagao do controle social.
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SUGESTAO
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Cargo ou Profissao: Ativista
Entidade (se for o caso): OSBH - ObservatOrio Social de Belo Horizonte
Sugestao:
Alteragao dos incisos do artigo 22, que passarao a ter a seguinte redacao:
Art. 22 - 0 resultado da definigao das prioridades de investimento de interesse social feito
pelo Executivo, em conjunto corn a populagao, devera ser registrado no PLOA para o
exercicio de 2018, sob a denominacao de Orcamento Participativo.
Paragrafo 1 ° - Os recursos orgamentarios destinados a conclusao das obras do
Orcamento Participativo deverao ser exclusivamente aplicados na sua execucao.
Paragrafo 2 ° - A fonte dos recursos orcamentarios destinados a conclusao das obras do
Orcamento Participativo sera composta prioritariamente por recursos originarios do
tesouro, convenios firmados corn o governo estadual e federal e ate o limite de 30% do
total orcado mediante emprestimos obtidos junto as instituicOes financeiras .
Justificativa:
Para que o orcamento participativo seja efetivo, gerando confianga de que havers
conclusividade em relagao as obras aprovadas, é necessario fortalecer o investimento de
recursos, definindo claramente a exclusividade da aplicacao dos recursos no orcamento
participativo, conforme aponta a proposta de redacao do paragrafo I.°.
Portal, para que a vontade governo municipal de priorizar o investimento de recursos para
o orgamento participativo seja transparente e objetiva é necessario que o planejamento
orcamentario seja construido levando em consideracao que a fonte de recursos que
financiard a execucao das obras orcamento participativo seja robusta e confiavel,
prioritariamente oriunda dos tributos pagos pela populagao e dos convenios firmados corn
o governo estadual e federal.
Historicamente a nao conclusao das obras aprovadas no OP pelos gestores em mandatos
anteriores contaram corn a justificativa de emprestimos frustrados ou nao efetivados,
demonstrando que a dependencia de emprestimos para execucao de obras representa
uma armadilha e urn engodo.
Representa uma armadilha ao criar a dependencia de apenas se fazer algo para atender
as deliberacoes da sociedade se obtivermos emprestimos, fazendo corn que a sociedade
se tome refern do empenho da administracao em obter o tal emprestimo. Urn emprestimo
pode nao se concretizar exatamente pela falta de empenho, que nao é facil de se provar
mas que serve de justificativa na prestacao de contas, isentando a administracao de
responsabilidade e se tornando em argumento plenamente aceitavel pelo poder legislativo.
Representa tambern urn engodo. Vincular conclusao de obras a obtencao de emprestimos
tem se transformado numa maneira de enganar ardilosamente a sociedade, contanto corn
a conivencia daqueles que devem fiscalizar o poder executivo.
Para que possamos garantir transparencia na aplicagao de recursos e demonstrar a
populagao que a sua participacao nao é apenas "para ingles ver", que a sua participagao
nao é apenas um caminho para a frustracao corn o descaso por parte do poder executivo e
legislativo, para demonstrar que a atual gestao preza pela ampliacao da participacao
democratica e pelo respeito as decisoes da sociedade, cuidando assim das pessoas
comuns, a necessario que o orcamento public() fortalega a fonte de recursos que
financiarao as obras do orcamento participativo sem a dependencia de emprestimos.
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Cargo ou Profissao: Ativista
Entidade (se for o caso): OSBH ObservatOrio Social de Belo Horizonte

SUGESTAO

37/2017

Sugestao:
Alteragao do inciso VIII do art. 2o., que passara a ter a seguinte redagao:
VIII - promogao da recuperagao e da preservagdo ambiental, notadamente por meio de
ageies voltadas para a despoluigao de cursos d'agua e redugao de inundagOes,
desenvolvimento urbano ordenado e melhoria das condigOes urbanisticas, ambientais e
econornicas da cidade por meio da revitalizagao de espagos urbanos, garantia dos
servigos de limpeza urbana e de coleta dos residuos sOlidos, incluindo os servigos de
coleta seletiva de forma progressiva conforme determina o piano municipal de gestao
integrada de residuos sOlidos, corn insergao solidaria dos catadores de materiais
reciclaveis e apoiado por ampla campanha de educagao ambiental para a coleta seletiva e
corn o respaldo na concessao de incentivo fiscal, garantia do ordenamento e a correta
utilizagao do espago urbano, revitalizagao dos principais corredores viarios e garantia dos
servigos de manutengao necessarios aos espagos publicos da cidade, melhoria da
qualidade ambiental, da informagao e das infraestruturas dos parques e necrOpoles,
revitalizagao do complexo arquitetonico, paisagistico, cultural e artistico da Pampulha,
valorizagao e protegao da fauna urbana e silvestre por meio da gestao intersetorial da
politica municipal de protegao animal, realizagao de campanha educativa que vise eliminar
qualquer forma de sofrimento imposta aos seres nao humanos sencientes ;
Justificativa:
0 piano municipal de residuos sOlidos se arrastou por toda a gestao passada e, apesar da
timidez da proposta de coleta seletiva, deve ser efetivado pela administragao pirblica
mediante e politicas de educagao ambiental em todas as escolas e comunidades,
preparando a populagao para o adequado tratamento dos residuos sOlidos em toda a
cidade.
Caminhamos em desacordo corn a sustentabilidade e nao observamos no poder legislativo
ou executivo agoes efetivas para mudar o quadro atual: os LEVs instalados que ainda
existem sempre estao abarrotados de residuos sOlidos reciclaveis, causando indignagao
nas pessoas que se esforgam para levar o residuo reciclavel e nos moradores das
proximidades dos equipamentos. 0 percentual de bairros contemplados corn coleta
seletiva a insignificante. Os catadores que trabalham nas periferias continuam realizando 0
trabalho de forma desorganizada.
E necessario elaborarmos diretrizes orcamentarias que permitam que a populagao
alcangar a sustentabilidade no trato corn os residuos sOlidos mediante a implantacao de
uma campanha de educagao ambiental efetiva, concretizando a coleta seletiva solidaria e
inclusiva em todos os bairros, de forma consciente e esclarecida.
Para tanto se faz necessario que a administragao publica se aproxime dos catadores ainda
nao organizados em cooperativas e que trabalham nas periferias, prestando apoio logistico
e operacional. Tambern é necessario estimular a populagao a participar mediante a
concessao de redugao do valor do IPTU para as residencias, condominios, unidades
comerciais e industriais que comprovadamente aderirem as propostas de sustentabilidade
ambiental representada pela campanha de coleta seletiva.
Ainda no que diz respeito a prioridade em pauta é fundamental que se estabelegam
procedimentos para a realizagao de campanha educativa visando eliminar de vez qualquer
forma de maltrato imposta aos seres vivos nao humanos sencientes, eliminando as
carrocas e substituindo-as por carrogas nnecanicas, eliminando o comercio de animais de
estimagao, ampliando a vigilancia e estabelecendo punigoes nnais rigorosas aos que
comentem abusos ou crimes de maltrato.
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SUGESTAO
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Cargo ou Profissao: Ativista
Entidade (se for o caso): OSBH - ObservatOrio Social de Belo Horizonte
Sugestao:
Alteragao do inciso II do art. 2o., que passard a ter a seguinte redagao:
II - Area de Resultado Educagao: Promogao do acesso a Educagao Basica, melhoria da
qualidade do ensino e da aprendizagem em todos os niveis de ensino; garantia da
educagao inclusiva e equitativa; promogao das agoes do programa Escola Integrada;
promogao de agOes de educagao alimentar e conformidade corn as determinagOes do
PNAE - programa nacional de alimentagao escolar; valorizagao, aperfeigoamento e
qualificagao de professores e diretores de escolas municipais; incentivo a participagao da
comunidade e das familias no processo educativo; intensificagao das agoes conjuntas
entre as outras politicas sociais do Municipio; ampliagao do use de novas tecnologias que
permitam o acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento integral do estudante;
incentivo ao processo de construgao de uma cultura de paz nas unidades escolares;
Justificativa:
A educagao alimentar pode ser considerada uma politica transformadora e fundamental
para o crescimento saudavel de criangas e adolescentes. 0 cultivo a habitos alimentares
saudaveis minimiza os riscos da obesidade infantil e gera consciencia plena sobre a forma
de se alimentar para preservar a saude, cultura que influenciard na vida adulta, gerando
aumento da qualidade de vida da populagao.
A inclusao de agoes que visam promover o PNAE e a proposta de educagao alimentar que
dele faz parte devem ser rotineiras e encaradas como uma das materias a ser ministrada
de forma transversal e em todos os ciclos do ensino,
A educagao alimentar deve fazer parte dos projetos politicos pedagOgicos de todas as
instituigoes de ensino, da prefeitura ou conveniadas, e devem ser criadas estrategias para
envolvimento das comunidades e de todos os educadores e profissionais envolvidos corn a
educagao e corn a alimentagao escolar. A transparencia deve ser garantida a alimentagao
escolar, corn especial Onfase na utilizagao e quantidade dos recursos publicos destinados
a politica e a divulgagao dos dados da alimentagao escolar (cardapio semanal, quantidade
de alimentos ofertados, populagao escolar atendida) em meios de comunicagao afixados
nas portas e muros de cada instituigao de ensino, garantindo transparencia plena e
envolvendo a populagao.
0 recurso destinado a agricultura familiar (30% do valor repassado) deve ser claramente
aplicado na aquisigao de produtos efetivamente produzidos pela agricultura familiar.
A cartilha do PNAE é a referencia para o inicio da construgao do conhecimento sobre
educagao alimentar e alimentagao saudavel.
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Cargo ou Profissao: Ativista
Entidade (se for o caso): OSBH - ObservatOrio Social de Belo Horizonte
Sugestao:
Alteracao do inciso VII do art. 9,° que passard a ter a seguinte redagao:
VII - piano de aplicagao dos fundos municipais previamente aprovado pelos conselhos
municipals de politicas pUblicas em relagao aos fundos municipais das politicas publicas
que possuam recursos vinculados
Justificativa:
Os conselhos de politicas publicas possuem as prerrogativas de participar da formulagao e
do acompanhamento da execugao das politicas publicas. 0 momento da formulagao das
diretrizes das politicas publicas de forma democratica ocorre corn a realizagao das
conferencias municipais. Para tornar efetiva a prerrogativa de elaboragao das diretrizes
que resultam na formulagao das politicas publicas é necessario que os recursos
vinculados as politicas pUblicas por meio dos fundos municipais (como o fundo municipal
de sairde, de educacao, de cultura, da crianga e do adolescente, de alimentagao escolar,
etc) sejam previamente aprovados pelos conselhos municipais antes de serem
apresentados a camara dos vereadores e incorporados as propostas orgamentarias.
Entretanto, os conselhos nao sao ouvidos pelo poder executivo previamente quanto ao
piano de aplicagao de recursos dos fundos municipais e, muitas vezes, a camara municipal
aprova propostas orgamentarias que nao correspondem corn os anseios da sociedade
expressos nas conferencias municipais.
Uma proposta de aplicagao dos recursos elaborada ern parceria corn os conselheiros
garante maior respaldo as agoes governamentais e facilitara o trabalho de controle social,
uma vez que os conselhos de politicas Oblicas e a sociedade sabers corn antecedencia
como serao aplicados os recursos, o que facilita o acompanhamento da execugao e o
esclarecimento da sociedade sobre os avangos e dificuldades pelas quais passam os
gestores para proporcionar qualidade de vida mediante a aplicagao dos recursos pbblicos.
Garantir a participagao dos conselhos na definigao da aplicagao dos recursos dos fundos
municipais, aprovando previamente os pianos de aplicagao dos recursos dos fundos
municipais e respectivo fluxo de caixa nao representara imposigao de restrigao a
comperencia constitucionalmente outorgada ao Poder Executivo mas, antes de mais nada,
representa a efetiva democratizagao do planejamento, fundamental para a compreensao e
criagao do consenso necessario para que os trabalhos de gestores e conselheiros possam
fluir de forma harmonica. Vale ressaltar ainda que, quanto a aplicagao dos recursos dos
fundos vinculados a determinada politica ptiblica, o poder publico nao pode dispor de todo
o recurso de qualquer forma, a exemplo do fundo municipal da alimentagao escolar, que
so pode ser utilizado corn alimentagao escolar — incluindo 30% para a aquisigao de
produtos da agricultura familiar - e corn os meios necessarios para produzi-la, o que
desconstrOi os argumentos contrarios e que possam direcionar as atengoes dos
desavisados para a falacia da "imposigao de restrigOes". A democratizagao do
planejamento representa o avango necessario para valorizar o controle social e a fomentar
a aproximagao entre o planejamento e as instituigoes de controle social representadas
pelos conselhos municipais de politicas publicas, ampliando tambem a transparencia na
aplicagao de recursos dos fundos municipais.
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Cargo ou Profissao: Ativista
Entidade (se for o caso): OSBH - ObservatOrio Social de Belo Horizonte
Sugestao:
INCLUSAO DE NOVOS ARTIGOS (antes do artigo 38) e paragrafos corn a seguinte
redacao:
Art. NOVO antes do artigo 38 — Ate o fim do primeiro mes de cada quadrimestre do
exercicio de 2018, apOs a publicacao dos relatOrios dispostos no artigo 55 da Lei
Complementar n° 101/00, o Executivo demonstrard e avaliard, de forma regionalizada, o
cumprimento de metas fiscais do quadrimestre anterior por meio de relatOrios tecnicos,
incluindo versao simplificada destes, em audiencias pCiblicas convocada pela Comissao de
Orcamento e Finangas Publicas da CMBH e divulgada em todos os meios de comunicacao
e equipamentos de estado, a serem realizada em cada regiao administrativa Belo
Horizonte e de forma consolidada na camara dos vereadores.
§ 1 o. - Nos 15 (quinze) dias anteriores as audiencias publicas previstas neste artigo, o
Executivo fait publicar no Diario Oficial do Municipio e divulgard no sit() eletronico da PBH
e em cada uma das nove regi6es administrativas e equipamentos de estado os relatorios
tecnicos, incluindo suas versoes simplificadas, que serao apresentados a Comissao de
Orcamento e Financas Publicas da CMBH.
§ 2° - Para cumprir o disposto no caput deste artigo, o Executivo publicara relatOrios da
execucao orcamentaria regionalizados contendo informacoes no menor nivel de categoria
de programacao.
§ 3° - A CMBH divulgard no seu sitio eletrOnico os relatOrios previstos no caput e, e nos
jornais de grande circulacao, versoes simplificadas dos relatOrios regionais.
§ 4° - Nas audiencias publicas prevista no caput deste artigo, alem dos relatOrios tecnicos
e suas versoes simplificadas, previstos no § 1° deste artigo, serao apresentadas as
seguintes informac6es:
I - a execucao de programas municipais, por area de resultado, destacando os programas
com baixa execucao e respectiva justificativa por regiao administrativa;
II - a execucao das emendas parlamentares incorporadas ao orgamento.

Justificativa:
A LOA — lei orcamentaria anual a elaborada de forma regionalizada, separando os valores
entre as nove regioes administrativas, assim como a prestacao de contas e os relatOrios
de execucao orcamentaria. As metas e prioridades da administracao municipal sao
definidas para cada regiao do municipio. Torna-se necessario que a respectiva prestacao
de contas quadrimestral seja realizada em cada uma das regiOes administrativas,
demonstrando claramente para a populacao o desempenho da administragao regional,
ampliando a transparencia e a democratizacao do processo orcamentario. A proposta de
regionalizar as audiencias pOblicas de prestacao de contas aproximara os poderes
executivos e legislativo da populacao, e proporcionara ao poder legislativo a oportunidade
de ouvir a populacao nas diferentes regiOes administrativas, fazendo com que sejam
melhor percebidos os problemas e os avancos durante as audiencias publicas que devem
ser respaldadas por ampla campanha de divulgagao em todos os meios de comunicacao
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(jornais, radios e TVs) e equipamentos de estado (escolas, postos de satkle, etc) que
devem ser precedidas de urn amplo trabalho de divulgagao e convocagao.
Ao regionalizar a prestacao de contas, mediante a realizacao de audiencias publicas em
todas as regioes administrativas, o poder legislativo incentivard a populagao a participar
ativamente da administracao, impedindo que desvios sejam cometidos, ampliando a
transparencia e a fiscalizacao cidada e desmistificando de vez o orcamento pUblico.
Da nnesma forma é necessario realizar uma audiencia pUblica na camara municipal para
consolidar os resultados das audiencias publicas regionalizadas, permitindo que todos os
membros do poder legislativo, ern conjunto corn a populacao esclarecida e nnotivada,
possam avaliar corn major clareza o desempenho da administracao publica na execucao
da proposta orgamentaria construida democraticamente.

JUSTIFICATIVA para os paragrafos:
0 acesso as informacOes sobre a execucao orgamentaria é fundamental para que a
populacao e as entidades interessadas possam analisar relatOrios e fazer
questionamentos que jugarem necessarios durante as audiencias pOblicas nas regionais e
na camara dos vereadores
0 prazo de disponibilizacao dos relatOrios atual é insuficiente para que se realize uma
analise adequada. Reduzi-lo permitira que o poder executivo se organize para atender a
necessaria celeridade que a transparencia e democratizacao da informacao requer,
permitindo que os atores sociais possam analisar os resultados corn tranquilidade e
clareza.
A inclusao dos demais artigos apenas retoma as propostas de transparencia constantes na
Ultima LDO. Nao incluir tais artigos representard urn retrocesso na transparencia e uma
falta de compromisso corn prestacao de contas.
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SUGESTAO

41/2017

Cargo ou Profissao: Assitente Social
Entidade (se for o caso):
Sugestao: Criagao da XI area de resultados exclusiva para a Assistencia Social
Justificativa:
é necessario que a Politica de Assistencia Social seja reconhecida como uma politica
pUblica social de igual importancia corn as outras como a saude e educagao. Os
indicadores de vulnerabilidade social aumentaram expressivamente, principalmente neste
momento de crise economica. Identifica-se muitas pessoas ern situagao de desemprego,
endividamento e fome. Isso impacta diretamente na necessidade de investimentos
pUblicos na area.
Criar uma area de resultados exclusiva para essa politica e urn born comego para que
esse reconhecimento. Possibilita a formagao de indicadores e metas prOprias, corn
subsidios para a formulagao da LOA/2018 e posteriores, facilitando a gestao da politica e a
atuagao do controle social.
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Cargo ou Profissao: Ativista
Entidade (se for o caso): OSBH - ObservatOrio Social de Belo Horizonte
Sugestao:
INCLUSAO de NOVO artigo anterior ao artigo 38:
Art. NOVO anterior ao artigo 38 - A CMBH, corn base nos principios de transparencia e
publicidade, publicard relatOrios de execucao orcamentaria e de gestao fiscal de seu
orcamento.
§ 1° - A CMBH realizara, nos termos do art. 48 da Lei Complementar Federal n° 101/00,
sua prestagao de contas aos cidadaos, incluindo versa° simplificada para manuseio
popular, nas mesmas datas das audiencias publicas para o Executivo demonstrar e avaliar
o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, ou em atendimento a convocagao
de sua Comissao de Orcamento e Financas
§ 2° - A versa° simplificada para manuseio popular prevista no § 1° deste artigo sera
organizada sob os seguintes parametros:
I - subdivisao das despesas dos progrannas por pessoal, transferencias, custeio e capital;
II - apresentagao, por programa, de uma analise qualitativa da realizacao das despesas do
quadrimestre;
Ill - apresentacao de informacoes dos seguintes dados:
a) rainier° de reuni6es ordinarias, audiencias pUblicas de comissOes, reuniOes especiais e
extraordinarias;
b) rainier° de projetos votados, indicacoes e mocaes aprovadas;
c) despesas totais realizadas por contratos administrativos e de prestagao de servicos;
d) valores mensais disponlveis para cada gabinete parlamentar referentes a verba
indenizatOria e a contratagao de servidores de recrutamento amplo;
e) valores dos subsidios de cada vereador;
f) outras atividades realizadas no respectivo quadrimestre.
§ 3° - A CMBH publicard no Dian° Oficial do Municipio, nos jornais de grande circulacao e
disponibilizard em seu sitio eletronico versa° simplificada de sua prestagao de contas,
prevista no § 1° deste artigo, no mesmo prazo estabelecido no § 1° do art. (NOVO anterior
ao artigo 38) desta lei.
Justificativa:
A proposta de inclusao do novo artigo apenas garante a transparencia que ja existia na
LDO do ano anterior e disponivel no site da prefeitura (Lei n° 10.963, de 24 de agosto de
2016) disponivel em https://goo.g1/IgXBhk
A atual proposta, da forma como se encontra, é urn retrocesso a transparencia
conquistada pela sociedade. Nao preve prestagao de contas a ser realizada pela prefeitura
e pela CMBH.
A atual sugestao visa restabelecer a transparencia que estava garantida e ampliar a
participacao da sociedade que podera acessar as informacOes por outros meios de
comunicacao ate das informacOes disponibilizadas apenas nos sites da prefeitura e da
CMBH.

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Data:: 13/06/2017 - 11:39
Nome: Fabricio Henrique da silva Mendes

SUGESTAO

43/2017

Cargo ou Profissao: Vigia
Entidade (se for o caso):
Sugestdo: Criar a XI area de resultados exclusiva para a assistencia social.
Justificativa:
A Politica de Assistencia Social carece de ser tambern reconhecida como uma politica
publica social de igual innportancia corn as outras como a saude e educacao. Os
indicadores de vulnerabilidade social aumentaram expressivamente, principalmente neste
moment° de crise economica. Identifica-se muitas pessoas em situacao de desemprego,
endividamento e fome. Isso impacta diretamente na necessidade de investimentos
priblicos na area.
Criar uma area de resultados exclusiva para essa politica e urn born conneco para esse
reconhecimento. Possibilita a formacao de indicadores e metas prOprias, corn subsidios
para a formulacao da LOA/2018 e posteriores, facilitando a gestao da politica e a atuacao
do controle social.

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
'1/44,200#
Data:: 13/06/2017 - 12:52
Nome: Ronan Ricardo Sabino Arairjo

SUGESTAO

44/2017

Cargo ou Profissao: Professor
Entidade (se for o caso):
Sugestao:
Dispoe sobre a valorizacao salarial entre o professor municipal e demais profissionais corn
mesmo nivel de escolaridade. Os vencimentos-base deverao ser equiparados de acordo
corn o mesmo nivel de escolaridade entre o professor municipal e demais profissionais
corn mesma escolaridade. Hoje o professor recebe em media 54% menos que outros
profissionais corn curso superior.
Justificativa:
Professores devem ser tratados e valorizados como profissionais e nao como abnegados
que trabalham apenas por vocagao. A diferenca salarial entre professores e demais
profissionais corn mesmo nivel de instrucao é inaceitavel. Enquanto salad° e carreira nao
forem atraentes, o numero de jovens dispostos a seguir a carreira do magisterio continuard
sendo baixo. Elevar os salarios do magisterio a °Ka° mais politica do que tecnica. Implica
em nnudar prioridades e passar a enxergar a Educagao como a principal fonte sustentavel
de desenvolvimento economic° e social de urn pals.

DIRLEG

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
\v../
Data:: 13/06/2017 - 14:22
Nome: Magali Ferraz Trindade

SUGESTAO

45/2017

Cargo ou Profissao: professora aposentada
Entidade (se for o caso): Associagao Comunitaria do Planalto e Adjacencias
Sugestao:
Provisionamento de valor para cobertura dos custos de incorporagao ao PatrimOnio
Ambiental do Municipio da area verde denominada Mata do Planalto, na regiao Norte de
BH, seja para pagamento direto ou permuta pela Transferencia do Direito de Construir
(TDC).
Justificativa:
A area é de alta relevancia para os moradores nao so da regiao mas para toda a cidade,
cumprindo importante fungao da melhoria do clima, guarda mais de 20 nascentes, fauna e
flora ameagadas de extingao, 200 mil m2 de bioma de Mata Atlantica, comprovada por
analise tecnica do Ministerio POblico Estadual, 68 especies de passaros. Serve para o
equilIbrio e qualidade de vidas das pessoas. A regiao e de desprovida de areas verdes
contrariando normas internacionais. A sua preservagao curio patrimonio ambiental da
cidade é imprescindivel. Ha oito anos os moradores lutam pela sua preservagao.
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Data:: 13/06/2017 - 14:36
Nome: Andre Patricio de Souza

SUGESTAO

46/2017

Cargo ou Profissao: Assistente Administrativo
Entidade (se for o caso): Prefeitura de Belo Horizonte
Sugestao:
Investimentos no fomento a intersetorialidade dos Orgaos publicos/ setores da PBH.
Criagao de uma referencia em cada Secretaria/ Departamento/Setor da prefeitura corn
vistas a propiciar este intercambio de atendimento e informagoes ao cidadao. Criagao de
"links" de acesso para os profissionais de outras areas da prefeitura corn o indicativo das
principais demandas entre os setores da PBH.
Justificativa:
A intersetorialidade a algo comum no atendimento ao cidadao em qualquer Orgao pUblico;
por vezes , por exemplo: a crianga precisa de urn intercambio entre a Sairde (atendimento
psicolOgico, psiquidtrico, fonoaudiolOgico, e diversas terapias) e Educagao
(desenvolvimento pedagogico) corn o objetivo de melhor desenvolvimento sOcio-funcional
da crianga. Outro intersetorialidade comum é entre a Secretaria de Agao Social (Servigo
Social) e a Saude no encaminhamento de municipes em situagao de vulnerabilidade
social. Investindo nesta perspectiva a prefeitura ira propiciar gradativamente uma melhor
integralidade dos servigos oferecidos.

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
\mai
Data:: 13/06/2017 - 15:05
Nome: Fabiana Ferreira Guimaraes

SUGESTAO

47/2017

Cargo ou Profissao: Dentista - Consultora de Amamentacao
Entidade (se for o caso):
Sugestdo:
I - Area de Resultado Saticle: Aprimorarnento dos investimentos e da prestagao de
servicos de atendimento a saude, garantindo os recursos necessarios a implementacao do
Plano Municipal de Sailde 2018-2021, anualmente, corn humanizacao dos servicos,
estrategias de combate a mortalidade materna, neonatal e infantil, qualificacao e
capacitacao dos profissionais atendentes; melhoria do atendimento da atencao basica, da
atencao especializada, ambulatorial e hospitalar; promocao do acesso da populacao a
atividade fisica supervisionada e orientacao nutricional; aprimoramento da vigilancia
sanitaria, corn prevencao de zoonoses endOmicas; atendimento corn atencao especial aos
idosos, criancas, adolescentes, mulheres e jovens;
Justificativa:
0 Plano Municipal de Saude (2018-2021) foi elaborado a partir de um arduo processo
democratic° que permeou as diversas regioes e grupos sociais da cidade de Belo
Horizonte, acoihido ape's a realizacao de 151 conferencias nos Centros de SaCide da
cidade, nove conferencias distritais; onze conferencias livres em parceria corn os
movimentos sociais; sete conferencias hospitalares e finalizado corn a 148 ConferOncia
Municipal de SaUde Conselheiro Jose Carlos Machado. A partir de tal processo, é nitida a
primordial importancia da implementacao do Plano Municipal de Saude, uma vez que nele
estao as prioridades demandadas por milhares de representantes da populacao belohorizontina, inciuindo varias das demais diretrizes citadas na area de resultado da saide e
ampliando as metas apresentadas pelo piano de gestdo que sequer mencionam
estrategias para reducao da mortalidade materna e infantil. Sabemos da importancia da
LDO 2018, uma vez que dal sairdo as diretrizes que definirao a elaboracao do PPAG
2018-2021. Portanto, faz-se imprescindivel a garantia da implementacao do Plano
Municipal de Satjde na LDO 2018. A insercao de estrategias de reducao de mortalidade
materna e infantil na LDO, se justificam por sua ausencia no piano de metas da Prefeitura
de Belo Horizonte, apesar do municipio ter conseguido reduzir a mortalidade materna e
infantil nos ultinnos anos esse comprometimento deve ser constante.
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Data:: 13/06/2017 - 15:37
Nome: Ariane Souza magalhaes

SUGESTAO

48/2017

Cargo ou Profissao: advogada
Entidade (se for o caso):
Sugestao: Limite de gastos corn publicidade a 1 % do orgamento.
Justificativa:
Necessidade de economia, bem como de delimitar a distribuicao da receita pOblica.

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
\ft."
Data:: 13/06/2017 - 16:06
Nome: Paulo Sergio Campos Gomide

SUGESTAO

49/2017

Cargo ou Profissao: Adm. Empresas
Entidade (se for o caso): Associacao do Bairro Buritis
Sugestao: Implantagao dos parques lineares do Cercadinho e o da Ponte Queimada.
Justificativa:
Essa implantagao implicard em reducao de vetores, melhoria do microclima da regiao,
manutencao das margens mais integras e reducao da velocidade do assoreamento dos
cOrregos.
integrard ao corredor ambiental de extrema relevancia para a capital.
Sua implantagao contribuira, tambem, na captagao de maiores volumes de Aguas que
hoje, nos periodos de chuvas intensas, inundam a regiao, colocam casas ribeirinhas em
risco, alem de contribuir decisivamente para a recuperacao de toda area.
Cabe ressaltar que estes cOrregos, outrora importantes fontes abastecedora da capital,
sao tributarios do ribeirao do Arrudas e consequentemente, do Rio das Velhas.
Recursos hidricos essencia da vida.

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SUGESTAO
Data:: 13/06/2017 - 18:24
Nome: Joao Rafael da Silva Caldeira

50/2017

Cargo ou Profissao: Profissional de Educacao Fisica e Professor de Educacao Fisica
Entidade (se for o caso):
Sugestao:
Prezados,
Encaminho uma sugestao de alteragao no capitulo 2, artigo 2, inciso IX : Area de
Resultado Politicas Sociais e Esportes.
Sugiro a retirada de uma parte e insercao de outra, gostaria que fossem analisadas as
duas propostas separadamente.
Sugiro a retirada do seguinte trecho do texto:
"fomentar projetos sociais desportivos e de lazer,promover o acesso ao esporte como fator
de formacao da cidadania de criancas, jovens e adolescentes em areas de vulnerabilidade
social , promocao de atividades esportivas, visando a qualidade de vida, principalmente
dos idosos;"
Sugiro ainda a insercao do seguinte texto no lugar do trecho acima:
"Disponibilizacao de acesso a pratica de diferentes modalidades esportivas nas dimensoes
de participacao, educacional e de rendimento, garantindo as criancas, jovens, adultos e
idosos o direito ao esporte em suas diferentes manifestacties. Realizacao de competicOes
e festivais esportivos de diferentes modalidades em diferentes niveis de competitividade.
Aperfeicoamento, qualificacao e disponibilizacao de profissionais de Educacao Fisica para
orientacao das atividades de esporte e lazer oferecidas nos equipamentos pUblicos da
cidade. Ampliacao e aprimoramento dos programas de estinnulo a pratica de atividade
fisica corn foco na qualidade de vida. "
Minha sugestao completa a que todo o inciso IX receba a seguinte redacao:
"IX-Area de Resultado Politicas Sociais e Esportes: Integracao e promocao das politicas
de inclusao social e defesa dos direitos humanos; aprimoramento das politicas de
prevencao, protecao e promocao voltadas para criancas, adolescentes, mulheres, jovens,
idosos, populacao em situacao de vida nas ruas e pessoas corn deficiencia;
aperfeicoamento da participacao da sociedade civil na gestao da cidade, garantindo a
transparencia e a excelancia da gestao ptiblica democratica; Disponibilizacao de acesso a
pratica de diferentes modalidades esportivas nas dinnensoes de participacao, educacional
e de rendimento, garantindo as criancas, jovens, adultos e idosos o direito ao esporte em
suas diferentes manifestacoes. Realizacao de competicOes e festivals esportivos de
diferentes modalidades em diferentes niveis de competitividade. Aperfeicoamento,
qualificacao e disponibilizacao de profissionais de Educacao Fisica para orientacao das
atividades de esporte e lazer oferecidas nos equipamentos publicos da cidade. Ampliacao
e aprimoramento dos programas de estimulo a pratica de atividade fisica corn foco na
qualidade de vida. "
Justificativa:
Justificativa para a retirada do texto:
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"Fomentar PROJETOS SOCIAIS DESPORTIVOS e de lazer, promover o acesso ao
esporte COMO FATOR DE FORMAcA0 DA CIDADANIA de criangas, jovens e
adolescentes EM AREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL"
Perdoe o desconforto ao colocar letras capitulares, mas devido a falta de recursos para
destacar partes do texto precisei fazer desta forma.
Inicialmente, gostaria de chamar a atengdo para o que diz a Constituigao Federal em seu
artigo 217: " E dever do Estado fomentar praticas desportivas formais e nao-formais,
COMO DIREITO DE CADA UM.." (grifo meu)
No trecho destacado logo no na primeira frase do trecho a ser retirado esta o termo
"projetos socials desportivos". 0 termo "Projeto Social" carrega em si mesmo um sentido
de acao temporaria voltada para a minimizagao de urn problema social localizado. 0
restante do trecho confirma esta proposta ao indicar que a finalidade da pratica esportiva
"formar a cidadania", e mais uma vez reforga essa hip6tese ao afirmar que esta atividade
esportiva sera desenvolvida em "areas de vulnerabilidade social".
Prezados, assim como afirma a Constituicao o esporte é "direito de cada urn". DEVE ser
fomentado como direito de cada urn. E urn direito por si mesmo. Nao esta a servigo da
promogao da cidadania. DEVE ser oferecido como possibilidade de fruicao em si mesmo,
nao como instrumento de desenvolvimento de qualquer outra coisa, valor, virtude.
Resta ainda o final do texto ern comento : "promogao de atividades esportivas, visando
qualidade de vida, principalmente dos idosos".
Considero esta uma segunda frase em que esta presente o mesmo vicio. Nela as
atividades esportivas (esporte) sac) oferecidas nao como urn direito, mas corn vistas a
atingir outro fim, a qualidade de vida. Alenn disso, prioriza urn public() em detrimento de
outros. Como justificar a priorizagdo do ptiblico idoso? Se o esporte é urn direito de todos,
porque priorizar o esporte para urn public() apenas?
Justificativa para a insergao do texto sugerido:
1- "Disponibilizagao de acesso a pratica de diferentes modalidades esportivas nas
dimensoes de participagdo, educacional e de rendimento, garantindo as criangas, jovens,
adultos e idosos o direito ao esporte em suas diferentes manifestagoes"
Esta proposigdo dá margem para o executivo buscar formas de fornecer acesso a pratica
de diferentes modalidades esportivas, nas diferentes manifestagOes expressas na LEI N°
9.615, DE 24 DE MARCO DE 1998. 0 poder public° apenas oferece acesso ao esporte. 0
sujeito a que decide corn qual objetivo deseja participar, caso queira desenvolver a
socializagao ou qualidade de vida podera buscar o esporte de participagdo. Caso queira
alcangar excelencia podera buscar o esporte de rendimento. Nesta perspectiva, o poder
publico nao decide de anternao qual a finalidade do esporte, apenas dd acesso ao direito
do sujeito praticar na dimensao que ele acha mais adequada para seu momento de vida.
Alem disso o texto expande para todos os publicos o direito, sem privilegiar nenhum.
2- "Realizagdo de competigoes e festivais esportivos de diferentes modalidades em
diferentes niveis de competitividade. "
O poder pCiblico ao oferecer competig6es e festivais esportivos dd a populagao uma
oportunidade de vivenciar o esporte em diferentes manifestag6es. Competigoes podera
abarcar o esporte de rendimento e ate mesmo o educacional. Já os festivais certamente
abarcam o esporte educacional e o de participagdo. A ideia por tras de "diferentes niveis
de competitividade" a que sejam criadas condigoes de participagdo independente do nivel
de competitividade dos participantes de forma que mesmo equipes iniciantes possam
participar entre si.
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3- "Aperfeigoamento, qualificagao e disponibilizagao de profissionais de Educagao Fisica
para orientagao das atividades de esporte e lazer oferecidas nos equipamentos publicos
da cidade."
Os Onicos profissionais habilitados a promover atividades de esporte e lazer sao os
profissionais de Educagao Fisica. Nao basta construir equipamentos. Nao é permitido por
lei colocar estagiarios ou "monitores de esporte" sem formagao academica para conduzir
os processos de acompanhamento, controle, prescrigao e ensino de atividades de esporte
e' lazer. Vejam o que diz a LEI N° 9.696 DE 1 DE SETEMBRO DE 1998 em seu Art. 3°
"Compete ao Profissional de Educagao Fisica coordenar, planejar, programar,
supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, pianos
e projetos, bem como prestar servigos de auditoria, consultoria e assessoria, realizar
treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e
elaborar informes tecnicos, cientificos e pedagOgicos, todos nas areas de atividades fisicas
e do desporto."
Ao inserir esta proposigao o legislativo garante o cumprimento da lei e da margem ao
executivo para buscar formas de garantir urn atendimento seguro e de qualidade aos
cidadaos. Nao a admissive! que pessoas sem formagao coordenem esportes, ou qualquer
atividade fisica para idosos ou grupos de risco como diabeticos, hipertensos, obesos, para
os quais urn erro na dosagem da intensidade da atividade fisica pode trazer serios danos a
saude. Alem disso, em outros incisos esta prevista qualificagao para o corpo tecnico,
porque na area do esporte seria diferente?
4 - "Ampliagao e aprimoramento dos programas de estimulo a pratica de atividade fisica
corn foco na qualidade de vida. "
Os profissionais de Educagao Fisica sao os unicos aptos a prescrever e orientar a pratica
de atividade fisica assirn como previsto na lei ja citada (9696 / 98). A Secretaria de
Esportes tern Programas que desenvolvem atividades dessa natureza a mais de 20 anos.
Quando foi langada a Politica Nacional de Promogao da Saida em 2006 (marco que deu
inicio a politicas de atividade fisica corn foco na qualidade de vida) a Secretaria de
Esportes de BH ja trabalhava a mais de 10 anos estmulando a atividade fisica corn vistas a
saude e qualidade de vida. lsso demonstra o grau de conhecimento que o corpo tecnico
acumulou sobre esta tematica. Neste sentido é importante ampliar e aprimorar os
atendimentos que ja sao realizados por esses programas visto que atendem a urn grande
public° fidelizado, tern muito potencial de penetragao em diferentes comunidades e tern
conhecimento acumulado.
Obrigado.
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SUGESTAO
Data:: 13/06/2017 - 18:49
Nome: Cynthia Santos Vaz de Melo

52/2017

Cargo ou Profissao: Professor para Ed. Infantil
Entidade (se for o caso):
Sugestao:
No inciso 2 area de resultado Educagao, do artigo segundo, incluir onde couber, reajuste
salarial anual equalizagao para as professoras de educagao infantil aperfeigoamento e
qualificagao das docentes das UMEI.
Justificativa:
A despeito de avangos nas politicas educacionais, a divida histOrica de nosso pals para
corn a valorizagao profissional dos professores da educagao permanece e se aprofunda
cada vez mais, sobretudo, a partir de iniciativas de carater conservador que limitam e
desqualificam este trabaiho. Grande parte dos problemas atuais no campo da valorizagao
profissional deve-se a extrema fragmentagao das carreiras.
Portanto, vale ressaltar o esforgo do Conselho Nacional de Educagao, que aprovou por
unanimidade, o Parecer e a Resolugao que tratam do assunto (Resolugao CNE/CP n°
2/2015 e Resolugao CNE n° 02/2009).
Desse modo, as Resolugoes e os Pareceres no ambito legal, vao ao encontro das metas
do PNE (Plano Nacional da Educagao), inclusive a meta 17, que dispeie sobre a
remuneragao dos professores. Quando o novo PNE foi sancionado, o salad° do professor
da Educagao Infantil era/e 45% rnenor do que ao dos professores municipais corn
formagao equivalente e a mesma jornada.
Considerando o contexto acima, torna-se urgente a equiparagao salarial entre os
professores para a educagao infantil corn os professores municipais.
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SUGESTAO

53/2017

Data:: 13/06/2017 - 18:54
Nome: Melchiades Efigenio Mello
Cargo ou Profissao: Presidente
Entidade (se for o caso): Associagao Comunitaria do Bairro Maria Goretti - ACBMG

Sugestao:
Belo Horizonte, 14 de Junho de 2017
Sugestao Popular apresentada em 14/06/2017
Agora Queremos Garantir o Recurso na LOA - LEI ORQAMENTARIA ANUAL 2018
Estamos Encaminhando a Reivindicagao do Centro de Saude Maria Goretti no sentido de
Reivindicar os Recursos para a Compra dos Terrenos do Decreto 14737. VALOR PARA
INDENIZAcA0 E COMPRA DOS 3 (TRES)TERRENOS PARA CONSTRUcA0 DO
CENTRO DE SAUDE MARIA GORETTI
R$ 1.200.000,00
(HUM MILHAO E DUZENTOS MIL REAIS
10h32min por MELCHIADES EFIGENIO MELLO (KIDINHO) Presidente da Associagao
Comunitaria do Bairro Maria Goretti.
Protocolo Anterior da apresentagao da sugestao popular ao PPAG:
0000000000000000061
Projeto de Lei: PPAG:
Prezados Senhores Vereadores da Comissao de Orgamento e Finangas Publicas e os
demais Vereadores da Camara Municipal de Belo Horizonte - MG
Participo da Comissao Local de minha Comunidade no Bairro Maria Goretti e venho
solicitar o empenho dos Senhores para termos uma emenda para efetivar uma
Desapropriagao no orgamento anual de 2015.
Estamos aguardando desde 2011 o projeto das PPP's onde esta previsto a construgao de
NOVOS POSTOS DE SAUDE.
Este ano abriu a consulta p6blica, mas o Edital nao chegou a ser aberto. E pelas
informagOes da PBH o Bairro Maria Goretti, que era prioridade em 2011 para ser o
primeiro neste processo, passou para o 2° Lote (corn previsao, caso aparega empresa
ganhadora na licitagao, de ocorrer daqui ha 2 anos), devido a nao ter terreno da PBH na
metragem necessaria disponivel no bairro.
Em 2011 ap6s participagao ativa da Comunidade em uma dessas audiencias p6blicas o
Prefeito Marcia Lacerda Decretou 3 lotes em nosso bairro para implantagao do novo
Centro de Saucle do Bairro Maria Goretti (Conforme decreto em anexo).
No decorrer de Julho de 2014, recebemos infornnagOes verbais que estes terrenos seriam
utilizados para outro propOsito a fim de atender demandas da habitagao de interesse
social, nesse sentido enviamos urn abaixo assinado para o Gabinete do Prefeito
solicitando explicagoes, como tambem para a Secretaria de Sa6cle, na Secretaria de
Governo e para o Secretario da Regional Nordeste e que pela qual ate a presente data
nao recebemos NENHUMA RESPOSTA.
Logo gostariamos de sugerir a Comissao de Orgamento e Finangas P6blicas para o
orgamento de 2015 que seja reservado o valor para a compra dos terrenos que ja
possuem o Decreto, no caso efetivarem o processo de desapropriagao, garantindo assim o
local para a Construgao do novo Centro de Satide do bairro Maria Goretti.
Nossa comissao conta corn o apoio da Associagao Comunitaria do Bairro Maria Goretti, e
outros atores sociais da comunidade, essa luta ja vem ha mais de 8 anos para que a
comunidade tenha um novo Centro de Saucle com estrutura para atender a demanda de
16.000 mil pessoas e acolher as 4 (quatro) equipes de sa6cle da familia, que hoje
trabalham de forma inadequada, tendo que todos os dias realizar milagres para poder
prestar um servigo de excelencia.
Certo do empenho desta Comissao e dos Senhores Vereadores, esperamos orientagOes
de como realizar a sugestaes e quais audiencias publicas devemos participar. A
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comunidade esta disposta a it nessas audiencias para tentar mais uma vez o sonho tao
esperado de ver a realizagao do novo centro de saide.
Observagdo: A Comissao de Orgamento e Finangas Publica da Camara Municipal de Belo
Horizonte, em decorrencia da deliberagdo em ordinaria realizada em 31/08/2015, envio 0
Oficio n° 4.974/2015 para os participantes da Audiencia Ptiblica ocorrida em 23/03/2015,
com a finalidade de prestar esclarecimento acerca do processo de desapropriagao dos
lmOveis constantes no Decreto n° 14737/11, que "Declara de Utilidade Publica, para fins
de desapropriagdo, lmOveis situado no Bairro Piraja, nesta Capital" para implantagao do
Centro d Saude Maria Goretti.
Certo da atengao da Comissao, Agradego em nome da Comissao local de Satkle do
Centro de Saude do Bairro Maria Goretti.
Desde Já Agradecemos a Presenga de Todos.
Melchiades Efigenio Mello (kidinho)
Presidente (31) 99426-5564
Site: www.acbmgbairromariagoretti.com
(BREVE ESTARA DISPONIVEL PARA ACESSO)
E-mail: associacaomariagorettibh2013@gmail.com
contato acbmgbai rromariagoretti .com
Facebook: acbmgbairromariagoretti,
Twitter: acbmg
Rua Edson Luiz Miranda, n° 119 Bairro: Maria Goretti - CEP 31930-490 - BH/MG
Justificativa:
O DECRETO ANEXO:
DECRETO N° 14.737, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
DECLARA DE UTILIDADE PUBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAcAO, IMOVEIS
SITUADOS NO BAIRRO PIRAJA, NESTA CAPITAL.
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercicio de suas atribuigOes legais, em especial a que
Ihe confere o inciso VII do art. 108 da Lei Organica do Municipio e de acordo corn o que
Ihe faculta o Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, DECRETA:
Art. 1° - Ficam declarados de utilidade publica, para fins de desapropriagdo de seu pleno
dominio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, os imOveis abaixo indicados,
situados na quadra 51 do Bairro Piraja, CP 268.005-J, assim como suas edificagOes e
demais benfeitorias, se houver:
I - lote 04, de propriedade presumivel de Edson Luiz de Miranda;
II - lotes 05 e 06 de propriedade presumivel de Silvino Duque Filho.
Art. 2° - As desapropriagOes de que trata o art. 1° deste Decreto destinam-se a permitir ao
Executivo a implantagdo do Centro de Satide Maria Goretti.
Art. 3° - Fica a unidade juridico-administrativa pertinente autorizada a alegar em juizo a
urgencia das desapropriagoes.
Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo.
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2011.
MARCIO ARAUJO DE LACERDA
Prefeito de Belo Horizonte
Data de Publicagao nas Leis Municipais: 06/01/2012.
Desde Já Agradecemos a Presenga de Todos.
Melchiades Efigonio Mello (kidinho)
Presidente (31) 9426-5564
Site: www.acbmgbairromariagoretti.com
(BREVE ESTARA DISPONIVEL PARA ACESSO)
E-mail: associacaomariagorettibh2013@gmail.com
contato @ acbmgbairromariagoretti.com
Facebook: acbmgbairromariagoretti,
Twitter: acbmg
Rua Edson Luiz Miranda, n° 119 - Bairro: Maria Goretti - CEP: 31.930-4
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