
– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.

188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 10.206/2021, do deputado Gustavo Santana, em que requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de

Gilvanio Moura Batista, ocorrido em 11/12/2021, em Maxacalis. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 10.213/2021, do deputado Celinho Sintrocel, em que requer seja formulado voto de congratulações com a Associação

dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais – Affemg – pela eleição de sua nova diretoria, tendo à frente a presidente Sara Costa Felix

Teixeira. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº 10.214/2021, do deputado Celinho Sintrocel, em que requer seja formulado voto de congratulações com o Sindicato dos

Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais pela eleição de sua nova diretoria, tendo à frente o presidente Edson Mateus e

o vice-presidente Marco Antônio Couto dos Santos. (– À Comissão do Trabalho.)

Nº 10.216/2021, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que requer seja formulado voto de congratulações com o senador da

República Antonio Augusto Anastasia por sua escolha pelo Plenário do Senado Federal para o exercício do cargo de ministro do

Tribunal de Contas da União – TCU. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº 10.217/2021, do deputado Gustavo Santana, em que requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de

Hermógenes de Andrade, ocorrido em 29/11/2021, em Guaraciaba. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  10.218/2021,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  requer  seja  encaminhado  ao  diretor-presidente  da

Companhia Energética de Minas Gerais pedido de informações sobre quantos e quais projetos de P&D da Cemig estão voltados para a

população de baixa renda e para a região do Vale do Jequitinhonha. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 10.219/2021, da Comissão de Administração Pública, em que requer seja encaminhado à Companhia Energética de

Minas Gerais – Cemig – pedido de providências para que seja efetivada a liberação dos recursos financeiros previstos e devidos no

Cronograma de Desembolso do Projeto P&D D0632 Veredas Sol e Lares, antes da comunicação de suspensão dos repasses. (– À

Comissão de Minas e Energia.)

Nº  10.220/2021,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  requer  seja  encaminhado  ao  diretor-presidente  da

Companhia Energética de Minas Gerais pedido de informações sobre o montante de recursos previstos pela empresa para projetos de

pesquisa e desenvolvimento e sobre as quantias que foram efetivamente utilizadas para esse fim de 2018 a 2021. (– À Mesa da

Assembleia.)

Nº 10.221/2021, do deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, em que requerem a concessão do título de Cidadão Honorário

do Estado de Minas Gerais ao Sr. Fernando Scharlack Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais,

por sua contribuição para o aperfeiçoamento da gestão pública, em especial para o desenvolvimento da infraestrutura do Estado. (–

Publicado, vai o requerimento à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos da Deliberação da Mesa nº 2.753/2020.)

Nº 10.222/2021, do deputado Delegado Heli Grilo, em que requer seja formulado voto de congratulações com os Srs.

Fabrício Oliveira Altemar, delegado regional de polícia de Frutal, Murilo Cézar Antonini Pereira, Danilo Domingos Pereira, Fernando

Vetorazo Alvarenga e Rafael Souza Gomes, delegados de polícia em Frutal, Ewerton Evangelista, delegado de polícia em Campo

Florido, Flávio Cavalcanti Rocha, delegado de polícia em Brasília de Minas, Rodolfo Rosa Domingos, delegado regional de polícia de

Uberaba, e Márcio Garcia Murari, delegado de polícia em Franca (SP), com os investigadores de polícia Juliano Ferreira Costa,

Suzana Gontijo de Paula, Davi Cecílio Arantes Menegaz, Arieh Franco Branquinho, Marianna de Souza Silva e Matheus Nascimento

de Deus, de Frutal, Valdeci Pereira de Brito, Rodrigo Carneiro Souza e Luiz Claudio Rosa da Silva, de Campo Florido, Gustavo

Henrique Ferraz Fartes, Lorena Pires Feitosa e Marionita da Mata Mendes, de Sacramento, Paulo Sérgio Rodrigues, Thiago Wilhem
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Bastianini,  Daniel  Silva,  Paulo César  de  Resende,  Rafael  Lessa  Mellem Kairala,  Rodrigo  Marcelo  Silveira  Cocito,  Fábio Luiz

Guimarães, José Eurípedes Cintra, Mauro César Melo Pereira, Régis Ricardo Stefani dos Santos, Marcelo Antônio da Silva, de Franca

(SP), Ezequiel Damião da Silva, de Pedregulho (SP), e com os agentes de polícia Murilo Augusto Sousa Nascimento, Sandro Soares

Rocha, Saul Esequiel Lima de Oliveira, de Franca (SP), e Livingstone Eduard Rodrigues, de Pedregulho (SP), pela realização, em

13/12/2021, da Operação Rei do Gado, nos Municípios de Franca (SP), Pedregulho (SP), Uberaba, Campo Florido e Brasília de

Minas, que culminou na prisão de seis pessoas envolvidas no furto de 42 bezerros na área rural de Comendador Gomes e em outros

crimes de igual natureza nos Municípios de Veríssimo e Passos. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 10.223/2021, do deputado Coronel Henrique, em que requer seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais –

PMMG – pedido de providências para a revisão do Procedimento Operacional Padrão – POP – nº 1.3.0.39 – Providências policiais na

abordagem/fiscalização a colecionadores de armas, atiradores desportivos e caçadores – CAC – e do Memorando nº 30.140.4/21 –

EMPM, publicado no Boletim Geral da Polícia Militar nº 88, de 23 de novembro de 2021, no que tange à exigência da Guia de

Tráfego – GT – para o transporte desmuniciado das armas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos CACs, em

desacordo com o Decreto n° 10.629, de 12 de fevereiro de 2021, a despeito do disposto no § 2º, do art. 5º do referido decreto, que

garante, no território nacional, o direito de transporte desmuniciado das armas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e

dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e

Caçador  –  CR –  ou  do  Certificado  de  Registro  de  Arma de  Fogo  –  CRAF –  válido,  desde  que  a  munição  transportada  seja

acondicionada em recipiente próprio, separado das armas; e o item 11 do Memorando nº 30.140.4/21 – EMPM e o item 5.1.17 do POP

nº 1.3.0.39, equivocadamente, exigem, além do CR e do CRAF, a GT, o que expressamente contraria o disposto no referido decreto.

(– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 10.224/2021, da Comissão de Segurança Pública, em que requer seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais –

PMMG – pedido de providências para convocar os candidatos excedentes no concurso público para admissão ao CFO/2022 e, caso

isso não seja possível neste momento, determinar a prorrogação do certame, nos termos do item 5.6, para fins do item 5.6.1., ambos

do Edital DRH/CRS Nº 09/2021, considerando-se que as citadas medidas são essenciais para a recomposição do efetivo da PMMG e

para a manutenção do Estado de Minas Gerais entre os estados mais seguros do País.

Nº 10.225/2021, da Comissão de Segurança Pública, em que requer seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais –

PMMG – pedido de providências para determinar a convocação dos candidatos excedentes no concurso público para admissão ao

Curso de Formação de Soldados – QPPM –, para o ano de 2022 (CFSd QPPM/2022) – BH/RMBH e interior (4ª a 19ª RPM), bem

como para o Quadro de Praças Especialistas – QPE –, considerando-se, em especial, a patente e indiscutível necessidade de efetivo

policial em todo o Estado.

Nº 10.226/2021, da Comissão de Segurança Pública, em que requer seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais – CBMMG – pedido de providências para que os candidatos excedentes ao Curso de Formação de Sargentos (CFS

2022) sejam convocados, tendo em vista, entre outros fatores, que os 36 primeiros colocados ficaram empatados na nota de corte com

34 acertos (sendo que, inicialmente, o edital previa a convocação dos candidatos empatados, e o item foi revogado após a prova); o

último almanaque prevê um efetivo de 1.230 terceiros-sargentos  (atualmente são apenas 897);  e  o plano de comando prevê um

aumento de 51 unidades.

Nº  10.228/2021,  do deputado Coronel  Henrique,  em que requer  seja  encaminhado ao  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária – Confaz – e à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF – pedido de providências para a realização de estudo de viabilidade

de inclusão dos fertilizantes na renovação do Convênio nº 100/97, que isenta os insumos agropecuários de tributação até 2025,

considerando-se que os fertilizantes são indispensáveis para elevar a produtividade das lavouras e que esses produtos subiram mais de

80% de janeiro a setembro de 2021, gerando o aumento do custo da produção agropecuária. (– À Comissão de Agropecuária.)
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Nº 10.229/2021, da deputada Leninha, em que requer seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de

Governo – Segov – e à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Cedec – pedido de providências para a reconstrução da ponte que

liga a maior região rural do Município de Serranópolis de Minas, que caiu no dia 12 de dezembro de 2021, com o alto volume de

chuvas, deixando as regiões do Gerais e Pontal sem acesso à sede do município. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  10.230/2021,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  requer  seja  encaminhado  ao  diretor-presidente  da

Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig – pedido de informações sobre o total dos valores previstos no exercício de 2022

para a execução de projetos de P&D por essa empresa. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 10.231/2021, do deputado Coronel  Henrique,  em que requer seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura e  à

Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT – pedido de providências para a alteração, no próximo edital de concessão da

BR-040, da localização da Praça de Pedágio nº 11, instalada no km 711 da rodovia, de modo a evitar a segregação dos moradores dos

Distritos de Correia de Almeida, São Sebastião dos Torres e Mantiqueira do Palmital, e das Comunidades de Campestre II, Pedra, José

Luiz e Evas,  do Município de Barbacena, ou a inclusão de previsão de isenção de pagamento de pedágio para os veículos dos

moradores de Barbacena, tal qual determinado por decisão judicial em caso análogo, que proibiu a cobrança de tarifa de pedágio na

Rodovia Presidente Dutra a veículos com placas do Município de Resende (RJ), em razão da segregação do Distrito de Engenheiro

Passos, considerando-se que a atual localização dessa praça vem impondo um ônus injustificável aos cidadãos barbacenenses que

necessitam realizar  o  pagamento  do  pedágio  para  circular  dentro  do  próprio  município  onde  residem para  todas  as  tarefas  do

cotidiano, como se dirigir ao trabalho, estudar, fazer compras, levar os filhos à escola, ir a um local de lazer ou frequentar uma igreja.

(– À Comissão de Transporte.)

Nº  10.232/2021,  do  deputado  Bosco,  em  que  requer  seja  formulado  voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de

Pintópolis pelo aniversário de 26 anos desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 10.233/2021, do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Estrela

do Indaiá pelo aniversário de 73 anos desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 10.234/2021, do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Itapagipe

pelo aniversário de 73 anos desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 10.235/2021, do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Iraí de

Minas pelo aniversário de 69 anos desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 10.236/2021, do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Araxá

pelo aniversário de 165 anos desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 10.237/2021, do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Pratinha

pelo aniversário desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  10.238/2021,  do  deputado  Bosco,  em  que  requer  seja  formulado  voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de

Douradoquara pelo aniversário desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 10.239/2021, do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Planura

pelo aniversário desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 10.240/2021, do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de São

Roque de Minas pelo aniversário desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 10.241/2021, do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco Matias de

Oliveira pelo seu aniversário de 100 anos. (– À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 10.242/2021, da deputada Ana Paula Siqueira, em que requer a contratação de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais

– Libras – no próximo concurso para provimento de cargos nesta Casa Legislativa. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 10.243/2021, do deputado Cleitinho Azevedo, em que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura

e Mobilidade pedido de informações sobre a execução das obras de pavimentação de trecho de 14 quilômetros da Rodovia MG-280,

entre o Município de Paula Cândido e o Município Divinésia, na região da Zona da Mata Mineira. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 10.244/2021, da deputada Ione Pinheiro, em que requer seja formulado voto de congratulações com a Câmara Municipal

de Esmeraldas por eleger a primeira Mesa Diretora composta só por mulheres da história de Minas Gerais. (– À Comissão dos

Direitos da Mulher.)

Nº 10.246/2021, do deputado André Quintão e outros, em que requerem seja encaminhado ao governador do Estado pedido

de providências com vistas ao amparo às milhares de famílias atingidas pelas chuvas no Norte de Minas e nos Vales do Jequitinhonha

e Mucuri, em uma ação coordenada das várias secretarias de Estado que garantam, além de assistência humanitária imediata, o envio

de recursos às prefeituras, para reconstrução das casas, vias públicas e estradas. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 10.248/2022, do deputado André Quintão, em que requer seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de

Estado de Educação – SEE – pedido de providências para realização de concurso público para o curso de Direito da Universidade do

Estado de Minas Gerais – Uemg –, câmpus de Passos, demandado pela comunidade estudantil e aguardado pelos docentes da referida

universidade. (– À Comissão de Educação.)

Nº 10.249/2022, do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Pains

pelo aniversário desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 10.250/2022, do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de São

Gonçalo do Abaeté pelo aniversário desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  10.251/2022,  do  deputado  Bosco,  em  que  requer  seja  formulado  voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de

Presidente Olegário pelo aniversário desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 10.252/2022, do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Tapiraí

pelo aniversário desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 10.253/2022, do deputado Bosco, em que requer seja formulado voto de congratulações com comunidade de Serra do

Salitre pelo aniversário desse município. (– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 10.254/2022, do deputado Delegado Heli Grilo, em que requer seja formulado voto de congratulações com os policiais

civis que atuaram na operação Animus necandi, no dia 17 de dezembro de 2021, nos Municípios de Belo Horizonte, Santa Luzia,

Ribeirão das Neves, Brumadinho, Ouro Preto, Curvelo e Francisco Sá, sob a coordenação do Departamento Estadual de Investigação

de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP –, e com o apoio do Canil, da Coordenação Aerotática – CAT –, do Departamento de

Operações Especiais – Deoesp – e da Coordenadoria de Recursos Especiais – Core –, com o cumprimento de 27 mandados de busca e

apreensão, o que resultou na recuperação de um veículo roubado e na apreensão de uma pistola semiautomática calibre .380, um pente

de munições .40 para metralhadoras e R$5.000,00, além da prisão de 25 acusados de homicídios praticados em Belo Horizonte, a

maioria deles ligados ao tráfico de drogas. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 10.255/2022, do deputado Betão, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag  –  pedido  de  providências  para  que  adie  o  recadastramento  dos  aposentados  do  governo  de  Minas  Gerais  em razão  do

considerável aumento na transmissão pelas variantes da covid, uma vez que esse público, em sua maioria, é de maiores de 65 anos. (–

À Comissão de Administração Pública.)
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